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    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        العقيدةالعقيدةالعقيدةالعقيدة

))))٣٣٣٣((((        
        ةةةة املطلب الثاني ذكر بعض أنواع العباد املطلب الثاني ذكر بعض أنواع العباد املطلب الثاني ذكر بعض أنواع العباد املطلب الثاني ذكر بعض أنواع العباد

بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني 

        ....-صىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسمل––––محمد محمد محمد محمد واملرسلني، نبينا واملرسلني، نبينا واملرسلني، نبينا واملرسلني، نبينا 

ور اخلـصومة بـني ور اخلـصومة بـني ور اخلـصومة بـني ور اخلـصومة بـني وبعد، ما زلنا مع توحيد أاللوهيـة، ذكـر6 معنـاه ؤامهيتـه ؤانـه حمـوبعد، ما زلنا مع توحيد أاللوهيـة، ذكـر6 معنـاه ؤامهيتـه ؤانـه حمـوبعد، ما زلنا مع توحيد أاللوهيـة، ذكـر6 معنـاه ؤامهيتـه ؤانـه حمـوبعد، ما زلنا مع توحيد أاللوهيـة، ذكـر6 معنـاه ؤامهيتـه ؤانـه حمـ
الرسل ؤاممهم، وذكر6 ٔانه هو توحيد العبادة وذكر6 معىن العبادة وأالصول اليت تبىن الرسل ؤاممهم، وذكر6 ٔانه هو توحيد العبادة وذكر6 معىن العبادة وأالصول اليت تبىن الرسل ؤاممهم، وذكر6 ٔانه هو توحيد العبادة وذكر6 معىن العبادة وأالصول اليت تبىن الرسل ؤاممهم، وذكر6 ٔانه هو توحيد العبادة وذكر6 معىن العبادة وأالصول اليت تبىن 

        . . . . علهيا، وكذO ٔاراكهنا ورشوطهاعلهيا، وكذO ٔاراكهنا ورشوطهاعلهيا، وكذO ٔاراكهنا ورشوطهاعلهيا، وكذO ٔاراكهنا ورشوطها

        : : : : أسئلة الدرس السابقأسئلة الدرس السابقأسئلة الدرس السابقأسئلة الدرس السابق

        ما معىن إالW؟ ما معىن إالW؟ ما معىن إالW؟ ما معىن إالW؟ : : : : ١١١١سسسس

        ما معىن توحيد أاللوهية؟ واذكر بعض ٔاسامئه؟ ما معىن توحيد أاللوهية؟ واذكر بعض ٔاسامئه؟ ما معىن توحيد أاللوهية؟ واذكر بعض ٔاسامئه؟ ما معىن توحيد أاللوهية؟ واذكر بعض ٔاسامئه؟ : : : : ٢٢٢٢سسسس

        ما ٔامهية توحيد أاللوهية؟ ما ٔامهية توحيد أاللوهية؟ ما ٔامهية توحيد أاللوهية؟ ما ٔامهية توحيد أاللوهية؟ : : : : ٣٣٣٣سسسس

         عىل وجوب ٕافراد هللا dٔاللوهية من الكتاب والسـنة؟  عىل وجوب ٕافراد هللا dٔاللوهية من الكتاب والسـنة؟  عىل وجوب ٕافراد هللا dٔاللوهية من الكتاب والسـنة؟  عىل وجوب ٕافراد هللا dٔاللوهية من الكتاب والسـنة؟ ما أالد`ما أالد`ما أالد`ما أالد`: : : : ٤٤٤٤سسسس

        وما رشوطها؟ وما رشوطها؟ وما رشوطها؟ وما رشوطها؟ ) ) ) ) أالراكنأالراكنأالراكنأالراكن((((ما معىن العبادة؟ وما أالصول اليت تبىن علهيا ما معىن العبادة؟ وما أالصول اليت تبىن علهيا ما معىن العبادة؟ وما أالصول اليت تبىن علهيا ما معىن العبادة؟ وما أالصول اليت تبىن علهيا : : : : ٥٥٥٥سسسس

        ::::الدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديد

 احنـراف sرخي البـرشية يف  احنـراف sرخي البـرشية يف  احنـراف sرخي البـرشية يف  احنـراف sرخي البـرشية يف للللمادمنا حتدثنا عن هـذا النـوع مـن التوحيـد وذكـر6 ٔاو مادمنا حتدثنا عن هـذا النـوع مـن التوحيـد وذكـر6 ٔاو مادمنا حتدثنا عن هـذا النـوع مـن التوحيـد وذكـر6 ٔاو مادمنا حتدثنا عن هـذا النـوع مـن التوحيـد وذكـر6 ٔاو 



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالث تفريغ الدرس الث

 

  

� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        عرب عن التوحيد؟ عرب عن التوحيد؟ عرب عن التوحيد؟ عرب عن التوحيد؟ العقيدة مفن dب ٔاوىل ٔان نذكر ٔايًضا مىت احنرف الالعقيدة مفن dب ٔاوىل ٔان نذكر ٔايًضا مىت احنرف الالعقيدة مفن dب ٔاوىل ٔان نذكر ٔايًضا مىت احنرف الالعقيدة مفن dب ٔاوىل ٔان نذكر ٔايًضا مىت احنرف ال

            .... احنرف العرب عن التوحيد احنرف العرب عن التوحيد احنرف العرب عن التوحيد احنرف العرب عن التوحيدبدايةبدايةبدايةبداية

 واسـمتروا عـىل ذO ٕاىل مـا قبـل  واسـمتروا عـىل ذO ٕاىل مـا قبـل  واسـمتروا عـىل ذO ٕاىل مـا قبـل  واسـمتروا عـىل ذO ٕاىل مـا قبـل ���� ٔابهيم ٕابراهمي  ٔابهيم ٕابراهمي  ٔابهيم ٕابراهمي  ٔابهيم ٕابراهمي  التوحيد التوحيد التوحيد التوحيدن العرب عىل دينن العرب عىل دينن العرب عىل دينن العرب عىل ديناكاكاكاك
البعثة بأربعامئة سـنة، حيث ظهر فهيم رئيس مسموع اللكمة، مطاع ال خيالف فغري البعثة بأربعامئة سـنة، حيث ظهر فهيم رئيس مسموع اللكمة، مطاع ال خيالف فغري البعثة بأربعامئة سـنة، حيث ظهر فهيم رئيس مسموع اللكمة، مطاع ال خيالف فغري البعثة بأربعامئة سـنة، حيث ظهر فهيم رئيس مسموع اللكمة، مطاع ال خيالف فغري 

 Oديهنم وذ Oديهنم وذ Oديهنم وذ Oهو معرو بن حلي، ففي حصيح البخاري عن ٔايب هريرة عن النـيبهو معرو بن حلي، ففي حصيح البخاري عن ٔايب هريرة عن النـيبهو معرو بن حلي، ففي حصيح البخاري عن ٔايب هريرة عن النـيبهو معرو بن حلي، ففي حصيح البخاري عن ٔايب هريرة عن النـيب،،،،ديهنم وذ    ����    
رٔايــت معــرو بــن عــامر اخلزاعــي جيــر قــصبه يف النــار اكن ٔاول مــن ســيب رٔايــت معــرو بــن عــامر اخلزاعــي جيــر قــصبه يف النــار اكن ٔاول مــن ســيب رٔايــت معــرو بــن عــامر اخلزاعــي جيــر قــصبه يف النــار اكن ٔاول مــن ســيب رٔايــت معــرو بــن عــامر اخلزاعــي جيــر قــصبه يف النــار اكن ٔاول مــن ســيب ««««: : : : قــالقــالقــالقــال

        . . . . »»»»السوائبالسوائبالسوائبالسوائب

رٔايت ¢من حيطم بعضها رٔايت ¢من حيطم بعضها رٔايت ¢من حيطم بعضها رٔايت ¢من حيطم بعضها ««««: : : :  قال قال قال قال����ويف حصيح البخاري ٔايًضا عن عائشة عن النيب ويف حصيح البخاري ٔايًضا عن عائشة عن النيب ويف حصيح البخاري ٔايًضا عن عائشة عن النيب ويف حصيح البخاري ٔايًضا عن عائشة عن النيب 
 قـصبه يف النـار اكن ٔاول  قـصبه يف النـار اكن ٔاول  قـصبه يف النـار اكن ٔاول  قـصبه يف النـار اكن ٔاول «««« وهو أالمعـاء، جيـر  وهو أالمعـاء، جيـر  وهو أالمعـاء، جيـر  وهو أالمعـاء، جيـر )))) القصب القصب القصب القصب((((»»»»ورٔايت معرا جير قصبهورٔايت معرا جير قصبهورٔايت معرا جير قصبهورٔايت معرا جير قصبه
َما َجَعَل َما َجَعَل َما َجَعَل َما َجَعَل ﴿﴿﴿﴿    املذكورة يف سورة املائدة، املذكورة يف سورة املائدة، املذكورة يف سورة املائدة، املذكورة يف سورة املائدة، ، السوائب ، السوائب ، السوائب ، السوائب ) ) ) ) السوائبالسوائبالسوائبالسوائب( ( ( ( .  .  .  .  » » » » من سيب السوائبمن سيب السوائبمن سيب السوائبمن سيب السوائب

ٍ َوَال َحامٍ  َ̈ َريٍة َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي ُ ِمْن َحبِ ٍ َوَال َحامٍ ا® َ̈ َريٍة َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي ُ ِمْن َحبِ ٍ َوَال َحامٍ ا® َ̈ َريٍة َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي ُ ِمْن َحبِ ٍ َوَال َحامٍ ا® َ̈ َريٍة َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي ُ ِمْن َحبِ         ....    ]]]]١٠٣١٠٣١٠٣١٠٣: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا®

 عالمـة مث ترسـل وتكـون هـذه  عالمـة مث ترسـل وتكـون هـذه  عالمـة مث ترسـل وتكـون هـذه  عالمـة مث ترسـل وتكـون هـذه كـونكـونكـونكـونيه الناقة تبحر ٔاذهنا ٔاي تـشق تيه الناقة تبحر ٔاذهنا ٔاي تـشق تيه الناقة تبحر ٔاذهنا ٔاي تـشق تيه الناقة تبحر ٔاذهنا ٔاي تـشق ت))))    فالبحريةفالبحريةفالبحريةفالبحرية((((
ا ذO ٕاذا و¼ت ا ذO ٕاذا و¼ت ا ذO ٕاذا و¼ت ا ذO ٕاذا و¼ت العالمة تعرفها العرب فال يركهبا ٔاحد وال حيملون علهيا، يفعلون هبـالعالمة تعرفها العرب فال يركهبا ٔاحد وال حيملون علهيا، يفعلون هبـالعالمة تعرفها العرب فال يركهبا ٔاحد وال حيملون علهيا، يفعلون هبـالعالمة تعرفها العرب فال يركهبا ٔاحد وال حيملون علهيا، يفعلون هبـ

        ....مخس بطون آخرها ذكر،مخس بطون آخرها ذكر،مخس بطون آخرها ذكر،مخس بطون آخرها ذكر،

 ٔان ينـذر الرجـل ٕاذا حـدث ٔامـر مـا حيبـه ٔان يـسيب 6قـة وجتعـل  ٔان ينـذر الرجـل ٕاذا حـدث ٔامـر مـا حيبـه ٔان يـسيب 6قـة وجتعـل  ٔان ينـذر الرجـل ٕاذا حـدث ٔامـر مـا حيبـه ٔان يـسيب 6قـة وجتعـل  ٔان ينـذر الرجـل ٕاذا حـدث ٔامـر مـا حيبـه ٔان يـسيب 6قـة وجتعـل ))))السائبةالسائبةالسائبةالسائبة((((ٔاما ٔاما ٔاما ٔاما 
اكلبحرية يف عدم Æنتفاع هبا، يعين حصل W يشء طيب يقوم يسيب 6قة، يطلقها اكلبحرية يف عدم Æنتفاع هبا، يعين حصل W يشء طيب يقوم يسيب 6قة، يطلقها اكلبحرية يف عدم Æنتفاع هبا، يعين حصل W يشء طيب يقوم يسيب 6قة، يطلقها اكلبحرية يف عدم Æنتفاع هبا، يعين حصل W يشء طيب يقوم يسيب 6قة، يطلقها 

        . . . . وال ٔاحد ميسها هنائياوال ٔاحد ميسها هنائياوال ٔاحد ميسها هنائياوال ٔاحد ميسها هنائيا

ٕاذا و¼ت ذكـر لالٓلهـة ٕاذا و¼ت ذكـر لالٓلهـة ٕاذا و¼ت ذكـر لالٓلهـة ٕاذا و¼ت ذكـر لالٓلهـة العرب ٕاذا و¼ت الناقة ٔانىث جيعلوهنا هلـم و العرب ٕاذا و¼ت الناقة ٔانىث جيعلوهنا هلـم و العرب ٕاذا و¼ت الناقة ٔانىث جيعلوهنا هلـم و العرب ٕاذا و¼ت الناقة ٔانىث جيعلوهنا هلـم و : : : : ))))الوصيلةالوصيلةالوصيلةالوصيلة((((ٔاما ٔاما ٔاما ٔاما 
 قالوا وصلت ٔاخاها، أالنىث وصلت ٔاخاها مفاذا حيدث؟ حيرمون  قالوا وصلت ٔاخاها، أالنىث وصلت ٔاخاها مفاذا حيدث؟ حيرمون  قالوا وصلت ٔاخاها، أالنىث وصلت ٔاخاها مفاذا حيدث؟ حيرمون  قالوا وصلت ٔاخاها، أالنىث وصلت ٔاخاها مفاذا حيدث؟ حيرمون  إالثنني إالثنني إالثنني إالثننيوٕاذا و¼هتاموٕاذا و¼هتاموٕاذا و¼هتاموٕاذا و¼هتام
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        ....ذحب اÍكرذحب اÍكرذحب اÍكرذحب اÍكر

 الفحل حيمل من ظهره عرشة ٔابطن فيحرم ذحبه وظهره، ٔاي للركوب وال  الفحل حيمل من ظهره عرشة ٔابطن فيحرم ذحبه وظهره، ٔاي للركوب وال  الفحل حيمل من ظهره عرشة ٔابطن فيحرم ذحبه وظهره، ٔاي للركوب وال  الفحل حيمل من ظهره عرشة ٔابطن فيحرم ذحبه وظهره، ٔاي للركوب وال ))))واحلامواحلامواحلامواحلام((((
    مينع من مرعى وال ماء، ٔاي ماكن يذهب W ال ٔاحد يقرب W، ومه ٕامنا يفعلون هذا مينع من مرعى وال ماء، ٔاي ماكن يذهب W ال ٔاحد يقرب W، ومه ٕامنا يفعلون هذا مينع من مرعى وال ماء، ٔاي ماكن يذهب W ال ٔاحد يقرب W، ومه ٕامنا يفعلون هذا مينع من مرعى وال ماء، ٔاي ماكن يذهب W ال ٔاحد يقرب W، ومه ٕامنا يفعلون هذا 

ـَريٍة ﴿﴿﴿﴿: : : : تقرd بذO ٕاىل طواغيهتم، حفرم هللا ذO وقالتقرd بذO ٕاىل طواغيهتم، حفرم هللا ذO وقالتقرd بذO ٕاىل طواغيهتم، حفرم هللا ذO وقالتقرd بذO ٕاىل طواغيهتم، حفرم هللا ذO وقالنعام نعام نعام نعام dالٔ dالٔ dالٔ dالٔ  ُ ِمـْن َحبِ ـَريٍة  َما َجَعَل ا® ُ ِمـْن َحبِ ـَريٍة  َما َجَعَل ا® ُ ِمـْن َحبِ ـَريٍة  َما َجَعَل ا® ُ ِمـْن َحبِ  َما َجَعَل ا®
ِ الَكِذَب  وَن عََىل ا® يَن َكَفُروا يَْفَرتُ ِ Íَوَال َحاٍم َولَِكن ا ٍ َ̈ ِ الَكِذَب َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي وَن عََىل ا® يَن َكَفُروا يَْفَرتُ ِ Íَوَال َحاٍم َولَِكن ا ٍ َ̈ ِ الَكِذَب َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي وَن عََىل ا® يَن َكَفُروا يَْفَرتُ ِ Íَوَال َحاٍم َولَِكن ا ٍ َ̈ ِ الَكِذَب َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي وَن عََىل ا® يَن َكَفُروا يَْفَرتُ ِ Íَوَال َحاٍم َولَِكن ا ٍ َ̈         . . . . ﴾﴾﴾﴾َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصي

ب، فعمرو ب، فعمرو ب، فعمرو ب، فعمرو فاكن معرو هذا هو ٔاول من غري دين العرب وهو ٔاول من سيب السوائفاكن معرو هذا هو ٔاول من غري دين العرب وهو ٔاول من سيب السوائفاكن معرو هذا هو ٔاول من غري دين العرب وهو ٔاول من سيب السوائفاكن معرو هذا هو ٔاول من غري دين العرب وهو ٔاول من سيب السوائ

 ٔاحل فهيا  ٔاحل فهيا  ٔاحل فهيا  ٔاحل فهيا ����غري ذO ملاذا ¼عوهتم لعبادة أالصنام، فاسـتحدث بدع يف دين هللا غري ذO ملاذا ¼عوهتم لعبادة أالصنام، فاسـتحدث بدع يف دين هللا غري ذO ملاذا ¼عوهتم لعبادة أالصنام، فاسـتحدث بدع يف دين هللا غري ذO ملاذا ¼عوهتم لعبادة أالصنام، فاسـتحدث بدع يف دين هللا 
        ....وحرم هبواه، ومن هذه أالشـياء اليت ذكر6ها يف سورة املائدةوحرم هبواه، ومن هذه أالشـياء اليت ذكر6ها يف سورة املائدةوحرم هبواه، ومن هذه أالشـياء اليت ذكر6ها يف سورة املائدةوحرم هبواه، ومن هذه أالشـياء اليت ذكر6ها يف سورة املائدة
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        ::::رة العربيةرة العربيةرة العربيةرة العربيةاختلفت الرواÜت يف الكيفية اليت نرش معرو هبا أالصنام يف اجلزياختلفت الرواÜت يف الكيفية اليت نرش معرو هبا أالصنام يف اجلزياختلفت الرواÜت يف الكيفية اليت نرش معرو هبا أالصنام يف اجلزياختلفت الرواÜت يف الكيفية اليت نرش معرو هبا أالصنام يف اجلزي

 اكن W ريئ من اجلن، ٔاي قـرين، هـو اÍي دW عـىل أالصـنام  اكن W ريئ من اجلن، ٔاي قـرين، هـو اÍي دW عـىل أالصـنام  اكن W ريئ من اجلن، ٔاي قـرين، هـو اÍي دW عـىل أالصـنام  اكن W ريئ من اجلن، ٔاي قـرين، هـو اÍي دW عـىل أالصـنام اااا ٕان معر  ٕان معر  ٕان معر  ٕان معر :::: مفن قائل مفن قائل مفن قائل مفن قائل
اليت اكنت مدفونة منذ عهد نوح واكن قوم نوح يعبدوهنا فاسـتخر¢ا معرو ووزعهـا اليت اكنت مدفونة منذ عهد نوح واكن قوم نوح يعبدوهنا فاسـتخر¢ا معرو ووزعهـا اليت اكنت مدفونة منذ عهد نوح واكن قوم نوح يعبدوهنا فاسـتخر¢ا معرو ووزعهـا اليت اكنت مدفونة منذ عهد نوح واكن قوم نوح يعبدوهنا فاسـتخر¢ا معرو ووزعهـا 

        ....)))) ود وسواع ويغوث ويعوق ونرسا ود وسواع ويغوث ويعوق ونرسا ود وسواع ويغوث ويعوق ونرسا ود وسواع ويغوث ويعوق ونرسا( :( :( :( :يف العرب، مه امخلسةيف العرب، مه امخلسةيف العرب، مه امخلسةيف العرب، مه امخلسة

 يعبـدوهنا، فطلـب مـهنم صـã  يعبـدوهنا، فطلـب مـهنم صـã  يعبـدوهنا، فطلـب مـهنم صـã  يعبـدوهنا، فطلـب مـهنم صـã  ٔانه جاء dٔالصنام من بالد الشام عنـدما رآمه ٔانه جاء dٔالصنام من بالد الشام عنـدما رآمه ٔانه جاء dٔالصنام من بالد الشام عنـدما رآمه ٔانه جاء dٔالصنام من بالد الشام عنـدما رآمه:::: وقيل وقيل وقيل وقيل
        . . . . فأعطوه واحًدا نصبه مبكةفأعطوه واحًدا نصبه مبكةفأعطوه واحًدا نصبه مبكةفأعطوه واحًدا نصبه مبكة

ٔالنه اكن ذا ماكنة فهيم فقد اكن ســيد ٔالنه اكن ذا ماكنة فهيم فقد اكن ســيد ٔالنه اكن ذا ماكنة فهيم فقد اكن ســيد ٔالنه اكن ذا ماكنة فهيم فقد اكن ســيد : : : : والسبب يف ٔان العرب sبعت معرو بن حليوالسبب يف ٔان العرب sبعت معرو بن حليوالسبب يف ٔان العرب sبعت معرو بن حليوالسبب يف ٔان العرب sبعت معرو بن حلي
خزاعة، خزاعة هذه اليت اكن لها عهد قدمي، ٔاول من تعمل اللغـة، ســيد6 ٕاسـامعيل خزاعة، خزاعة هذه اليت اكن لها عهد قدمي، ٔاول من تعمل اللغـة، ســيد6 ٕاسـامعيل خزاعة، خزاعة هذه اليت اكن لها عهد قدمي، ٔاول من تعمل اللغـة، ســيد6 ٕاسـامعيل خزاعة، خزاعة هذه اليت اكن لها عهد قدمي، ٔاول من تعمل اللغـة، ســيد6 ٕاسـامعيل 

حيـã غلبـوا حيـã غلبـوا حيـã غلبـوا حيـã غلبـوا تعمل من جرمه، من اÍي طرد جرمه؟ خزاعة، فهو اكن سـيد خزاعـة تعمل من جرمه، من اÍي طرد جرمه؟ خزاعة، فهو اكن سـيد خزاعـة تعمل من جرمه، من اÍي طرد جرمه؟ خزاعة، فهو اكن سـيد خزاعـة تعمل من جرمه، من اÍي طرد جرمه؟ خزاعة، فهو اكن سـيد خزاعـة 
عىل مكة، وعىل البيت بعد ٔان نفت قبي¨ جرمه من مكة واكنت العرب قد جعلته عىل مكة، وعىل البيت بعد ٔان نفت قبي¨ جرمه من مكة واكنت العرب قد جعلته عىل مكة، وعىل البيت بعد ٔان نفت قبي¨ جرمه من مكة واكنت العرب قد جعلته عىل مكة، وعىل البيت بعد ٔان نفت قبي¨ جرمه من مكة واكنت العرب قد جعلته 
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؛ ٔالنه اكن يطعم الناس ويكـسومه يف املـومس ؛ ٔالنه اكن يطعم الناس ويكـسومه يف املـومس ؛ ٔالنه اكن يطعم الناس ويكـسومه يف املـومس ؛ ٔالنه اكن يطعم الناس ويكـسومه يف املـومس ةةةةرd، ال يبتدع بدعة ٕاال اختذوها رشعرd، ال يبتدع بدعة ٕاال اختذوها رشعرd، ال يبتدع بدعة ٕاال اختذوها رشعرd، ال يبتدع بدعة ٕاال اختذوها رشع
        . . . . فرمبا حنر يف املومس عرشة آالف بدنة وكسا عرشة آالف ح¨فرمبا حنر يف املومس عرشة آالف بدنة وكسا عرشة آالف ح¨فرمبا حنر يف املومس عرشة آالف بدنة وكسا عرشة آالف ح¨فرمبا حنر يف املومس عرشة آالف بدنة وكسا عرشة آالف ح¨

        ....ادة الالتادة الالتادة الالتادة الالت هذا هو اÍي دعا الناس ٕاىل عب هذا هو اÍي دعا الناس ٕاىل عب هذا هو اÍي دعا الناس ٕاىل عب هذا هو اÍي دعا الناس ٕاىل عباااا ٕان معر  ٕان معر  ٕان معر  ٕان معر ::::ويقالويقالويقالويقال

        ....الالتالالتالالتالالتاملراد باملراد باملراد باملراد ب

واكن ٔاي الالت رجال يلت الـسويق للحـاج dلطـائف عـىل خصـرة فلـام مـات زمع واكن ٔاي الالت رجال يلت الـسويق للحـاج dلطـائف عـىل خصـرة فلـام مـات زمع واكن ٔاي الالت رجال يلت الـسويق للحـاج dلطـائف عـىل خصـرة فلـام مـات زمع واكن ٔاي الالت رجال يلت الـسويق للحـاج dلطـائف عـىل خصـرة فلـام مـات زمع     
 ملا اكن يأيت  ملا اكن يأيت  ملا اكن يأيت  ملا اكن يأيت ) ) ) ) اللتاللتاللتاللت        ( ( ( ( معرو بن حلي ٔانه مل ميت ؤانه دخل يف الصخرة اليت يلت علهيا،معرو بن حلي ٔانه مل ميت ؤانه دخل يف الصخرة اليت يلت علهيا،معرو بن حلي ٔانه مل ميت ؤانه دخل يف الصخرة اليت يلت علهيا،معرو بن حلي ٔانه مل ميت ؤانه دخل يف الصخرة اليت يلت علهيا،

ا¼قيق مع السويق وغريه يلت فيه، يعجنه، فدخل يف الصخرة اليت اكن يلت علهيا ا¼قيق مع السويق وغريه يلت فيه، يعجنه، فدخل يف الصخرة اليت اكن يلت علهيا ا¼قيق مع السويق وغريه يلت فيه، يعجنه، فدخل يف الصخرة اليت اكن يلت علهيا ا¼قيق مع السويق وغريه يلت فيه، يعجنه، فدخل يف الصخرة اليت اكن يلت علهيا 
        ....هتاهتاهتاهتاؤامرمه بعبادؤامرمه بعبادؤامرمه بعبادؤامرمه بعباد

�������  ! "# $�%�������  ! "# $�%�������  ! "# $�%�������  ! "# $�%     &� '�()* "��* +��, ��� &� '�()* "��* +��, ��� &� '�()* "��* +��, ��� &� '�()* "��* +��, �������-�. /�0 �1����,� -�. /�0 �1����,� -�. /�0 �1����,� -�. /�0 �1����,� ....        

 ٔايًضا هو غري التلبية الـيت اكنـت تعلـن  ٔايًضا هو غري التلبية الـيت اكنـت تعلـن  ٔايًضا هو غري التلبية الـيت اكنـت تعلـن  ٔايًضا هو غري التلبية الـيت اكنـت تعلـن ))))معرو بن عامر اخلزاعيمعرو بن عامر اخلزاعيمعرو بن عامر اخلزاعيمعرو بن عامر اخلزاعي(((( ٔاي ٔاي ٔاي ٔاييذكر عنهيذكر عنهيذكر عنهيذكر عنه مما  مما  مما  مما وووو

لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك          (  (  (  ( : : : : ���� فقد اكنت التلبية يف عهد ٕابراهمي  فقد اكنت التلبية يف عهد ٕابراهمي  فقد اكنت التلبية يف عهد ٕابراهمي  فقد اكنت التلبية يف عهد ٕابراهمي ����توحيد هللا توحيد هللا توحيد هللا توحيد هللا 
فبيـã هـو فبيـã هـو فبيـã هـو فبيـã هـو     ))))معرو بن عامر اخلزاعيمعرو بن عامر اخلزاعيمعرو بن عامر اخلزاعيمعرو بن عامر اخلزاعي((((    ، واسـمتر احلال حىت اكن، واسـمتر احلال حىت اكن، واسـمتر احلال حىت اكن، واسـمتر احلال حىت اكن))))ال رشيك O لبيكال رشيك O لبيكال رشيك O لبيكال رشيك O لبيك

لبيـك ال لبيـك ال لبيـك ال لبيـك ال ((((    : : : : يطوف dلكعبة يليب متثل W الشـيطان يف صورة شـيخ يليب معه فقـاليطوف dلكعبة يليب متثل W الشـيطان يف صورة شـيخ يليب معه فقـاليطوف dلكعبة يليب متثل W الشـيطان يف صورة شـيخ يليب معه فقـاليطوف dلكعبة يليب متثل W الشـيطان يف صورة شـيخ يليب معه فقـال
O رشيكO رشيكO رشيكO فقال الشـيخ فقال الشـيخ فقال الشـيخ فقال الشـيخ----رشيك ::::----    O ٕاال رشياك هوO ٕاال رشياك هوO ٕاال رشياك هوO فأنكر هـذا معـرو فقـال مـا هـذا؟ ، فأنكر هـذا معـرو فقـال مـا هـذا؟ ، فأنكر هـذا معـرو فقـال مـا هـذا؟ ، فأنكر هـذا معـرو فقـال مـا هـذا؟ ))))ٕاال رشياك هو ،
ه، فقالهـا معـرو فـدانت هبـا ه، فقالهـا معـرو فـدانت هبـا ه، فقالهـا معـرو فـدانت هبـا ه، فقالهـا معـرو فـدانت هبـا  فٕانـه ال بـأس هبـذ فٕانـه ال بـأس هبـذ فٕانـه ال بـأس هبـذ فٕانـه ال بـأس هبـذ))))قل متلكه وما مـôقل متلكه وما مـôقل متلكه وما مـôقل متلكه وما مـô ( ( ( (: : : : فقال الشـيخفقال الشـيخفقال الشـيخفقال الشـيخ
        . . . . )))) لبيك ال رشيك O ٕاال رشياك هو O متلكه وما مô لبيك ال رشيك O ٕاال رشياك هو O متلكه وما مô لبيك ال رشيك O ٕاال رشياك هو O متلكه وما مô لبيك ال رشيك O ٕاال رشياك هو O متلكه وما مô ( ( ( (::::يقولونيقولونيقولونيقولونٔاصبح ٔاصبح ٔاصبح ٔاصبح العرب،العرب،العرب،العرب،
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اكنت بداية Æحنراف عند العرب من نسل ٕاسامعيل يف عبادهتم لٔالجحار، فقد اكن اكنت بداية Æحنراف عند العرب من نسل ٕاسامعيل يف عبادهتم لٔالجحار، فقد اكن اكنت بداية Æحنراف عند العرب من نسل ٕاسامعيل يف عبادهتم لٔالجحار، فقد اكن اكنت بداية Æحنراف عند العرب من نسل ٕاسامعيل يف عبادهتم لٔالجحار، فقد اكن 
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ٔاول ٔامرمه ٔاهنم اكنـوا يعظمـون احلـرم، فـال يرحتلـون منـه حـىت كـرثوا وضـاق هبـم ٔاول ٔامرمه ٔاهنم اكنـوا يعظمـون احلـرم، فـال يرحتلـون منـه حـىت كـرثوا وضـاق هبـم ٔاول ٔامرمه ٔاهنم اكنـوا يعظمـون احلـرم، فـال يرحتلـون منـه حـىت كـرثوا وضـاق هبـم ٔاول ٔامرمه ٔاهنم اكنـوا يعظمـون احلـرم، فـال يرحتلـون منـه حـىت كـرثوا وضـاق هبـم 
حتلون عنه طالبني السعة يتوسعوا يف أالرض وطالبني الفسحة يف البالد، حتلون عنه طالبني السعة يتوسعوا يف أالرض وطالبني الفسحة يف البالد، حتلون عنه طالبني السعة يتوسعوا يف أالرض وطالبني الفسحة يف البالد، حتلون عنه طالبني السعة يتوسعوا يف أالرض وطالبني الفسحة يف البالد، فأخذوا ير فأخذوا ير فأخذوا ير فأخذوا ير 
اعن ٔاي ال يسافر مسافر عن احلرم ٕاىل غريه ٕاال محـل معـه جحـرا اعن ٔاي ال يسافر مسافر عن احلرم ٕاىل غريه ٕاال محـل معـه جحـرا اعن ٔاي ال يسافر مسافر عن احلرم ٕاىل غريه ٕاال محـل معـه جحـرا اعن ٔاي ال يسافر مسافر عن احلرم ٕاىل غريه ٕاال محـل معـه جحـرا ظظظظعن عن عن عن ظظظظفاكن ال يفاكن ال يفاكن ال يفاكن ال ي

من جحارة احلرم تعظW ü، حفيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم dلكعبة مث ٔادى من جحارة احلرم تعظW ü، حفيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم dلكعبة مث ٔادى من جحارة احلرم تعظW ü، حفيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم dلكعبة مث ٔادى من جحارة احلرم تعظW ü، حفيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم dلكعبة مث ٔادى 
 مـا اسـتحـسـنوا مـن أالجحـار،  مـا اسـتحـسـنوا مـن أالجحـار،  مـا اسـتحـسـنوا مـن أالجحـار،  مـا اسـتحـسـنوا مـن أالجحـار، يعبـدونيعبـدونيعبـدونيعبـدون    هبم ذO ٕاىل عبادة هذه أالجحـار، مث اكنـواهبم ذO ٕاىل عبادة هذه أالجحـار، مث اكنـواهبم ذO ٕاىل عبادة هذه أالجحـار، مث اكنـواهبم ذO ٕاىل عبادة هذه أالجحـار، مث اكنـوا
        ....وانظر ٕاىل ما صار ٕالهيم ٔامرمه وحاهلم وانظر ٕاىل ما صار ٕالهيم ٔامرمه وحاهلم وانظر ٕاىل ما صار ٕالهيم ٔامرمه وحاهلم وانظر ٕاىل ما صار ٕالهيم ٔامرمه وحاهلم 
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كنا نعبد احلجر يف اجلاهلية فٕاذا وجد6 جحرا ٔاحسن منه نلقي ذO ونأخذه فٕاذا مل كنا نعبد احلجر يف اجلاهلية فٕاذا وجد6 جحرا ٔاحسن منه نلقي ذO ونأخذه فٕاذا مل كنا نعبد احلجر يف اجلاهلية فٕاذا وجد6 جحرا ٔاحسن منه نلقي ذO ونأخذه فٕاذا مل كنا نعبد احلجر يف اجلاهلية فٕاذا وجد6 جحرا ٔاحسن منه نلقي ذO ونأخذه فٕاذا مل ((((
        ).).).). به به به بهفنافنافنافنالبنا عليه مث ط لبنا عليه مث ط لبنا عليه مث ط لبنا عليه مث ط حف حف حف حف جنجنجنجند جحرا د جحرا د جحرا د جحرا مجمجمجمجعنا حعنا حعنا حعنا حثثثثية من تراب مث جئنا بغمن ية من تراب مث جئنا بغمن ية من تراب مث جئنا بغمن ية من تراب مث جئنا بغمن 

 ٔان الرجل مهنم ٕاذا سـافر محـل معـه ٔاربعـة ٔاجحـار،  ٔان الرجل مهنم ٕاذا سـافر محـل معـه ٔاربعـة ٔاجحـار،  ٔان الرجل مهنم ٕاذا سـافر محـل معـه ٔاربعـة ٔاجحـار،  ٔان الرجل مهنم ٕاذا سـافر محـل معـه ٔاربعـة ٔاجحـار، ::::جلاهليةجلاهليةجلاهليةجلاهلية ومن عجائب أمر ا ومن عجائب أمر ا ومن عجائب أمر ا ومن عجائب أمر ا
        . . . . ثالثة لقدره والرابع يعبده،ثالثة لقدره والرابع يعبده،ثالثة لقدره والرابع يعبده،ثالثة لقدره والرابع يعبده،

/�C� 	��#� D����� EF��� 2��* ��� �1�� G�H� ��� ������ �I0/�C� 	��#� D����� EF��� 2��* ��� �1�� G�H� ��� ������ �I0/�C� 	��#� D����� EF��� 2��* ��� �1�� G�H� ��� ������ �I0/�C� 	��#� D����� EF��� 2��* ��� �1�� G�H� ��� ������ �I0....            

ٔاما أالصنام اليت نسمع عهنا الالت والعزى ومناة وهبل هٔاما أالصنام اليت نسمع عهنا الالت والعزى ومناة وهبل هٔاما أالصنام اليت نسمع عهنا الالت والعزى ومناة وهبل هٔاما أالصنام اليت نسمع عهنا الالت والعزى ومناة وهبل هؤؤؤؤالء ما قـصهتم؟ اختـذت الء ما قـصهتم؟ اختـذت الء ما قـصهتم؟ اختـذت الء ما قـصهتم؟ اختـذت 

 واكن منصوd عىل ساحر البحر  واكن منصوd عىل ساحر البحر  واكن منصوd عىل ساحر البحر  واكن منصوd عىل ساحر البحر ))))،،،،مناةمناةمناةمناة((((    أالصنام وأالوأالصنام وأالوأالصنام وأالوأالصنام وأالو����ن واكن من ٔاقدم أالصنامن واكن من ٔاقدم أالصنامن واكن من ٔاقدم أالصنامن واكن من ٔاقدم أالصنام
 بني مكة واملدينة، واكنت العـرب  بني مكة واملدينة، واكنت العـرب  بني مكة واملدينة، واكنت العـرب  بني مكة واملدينة، واكنت العـرب مجمجمجمجيًعـا تعظمـه يًعـا تعظمـه يًعـا تعظمـه يًعـا تعظمـه  بقضيب بقضيب بقضيب بقضيبأالمحر من 6حية املشلل أالمحر من 6حية املشلل أالمحر من 6حية املشلل أالمحر من 6حية املشلل 
 ومن ي ومن ي ومن ي ومن يزنزنزنزنل املدينة ومكـة ومـا قـارب مـن املواضـع يعظمونـه ل املدينة ومكـة ومـا قـارب مـن املواضـع يعظمونـه ل املدينة ومكـة ومـا قـارب مـن املواضـع يعظمونـه ل املدينة ومكـة ومـا قـارب مـن املواضـع يعظمونـه ججججواكنت أالوس واخلزرواكنت أالوس واخلزرواكنت أالوس واخلزرواكنت أالوس واخلزر

، وبلـ، وبلـ، وبلـ، وبلـغغغغ    ججججويذحبون W وويذحبون W وويذحبون W وويذحبون W وهيهيهيهيدون W، ومل يكن ٔاحد ٔاشـد تعظـW ü مـن أالوس واخلـزردون W، ومل يكن ٔاحد ٔاشـد تعظـW ü مـن أالوس واخلـزردون W، ومل يكن ٔاحد ٔاشـد تعظـW ü مـن أالوس واخلـزردون W، ومل يكن ٔاحد ٔاشـد تعظـW ü مـن أالوس واخلـزر
أالوس ومن جاورمه من عرب يرثب ٔاهنم اكنوا حيجون ٕاىل هذا الـصمن، اكن أالوس ومن جاورمه من عرب يرثب ٔاهنم اكنوا حيجون ٕاىل هذا الـصمن، اكن أالوس ومن جاورمه من عرب يرثب ٔاهنم اكنوا حيجون ٕاىل هذا الـصمن، اكن أالوس ومن جاورمه من عرب يرثب ٔاهنم اكنوا حيجون ٕاىل هذا الـصمن، اكن تعظمي تعظمي تعظمي تعظمي 

حيجون يذهبون ملكة فيقفون مع الناس املواقف حيجون يذهبون ملكة فيقفون مع الناس املواقف حيجون يذهبون ملكة فيقفون مع الناس املواقف حيجون يذهبون ملكة فيقفون مع الناس املواقف لكلكلكلكها وال حيلقون رها وال حيلقون رها وال حيلقون رها وال حيلقون رؤؤؤؤوسهم يف مكـة وسهم يف مكـة وسهم يف مكـة وسهم يف مكـة 
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فٕاذا نفروا ٔاي تركوا البيت ٔاتوا مناة حفلقـوا عنـده رفٕاذا نفروا ٔاي تركوا البيت ٔاتوا مناة حفلقـوا عنـده رفٕاذا نفروا ٔاي تركوا البيت ٔاتوا مناة حفلقـوا عنـده رفٕاذا نفروا ٔاي تركوا البيت ٔاتوا مناة حفلقـوا عنـده رؤؤؤؤوسـهم ؤاقـاموا عنـده ال يـرون وسـهم ؤاقـاموا عنـده ال يـرون وسـهم ؤاقـاموا عنـده ال يـرون وسـهم ؤاقـاموا عنـده ال يـرون 
Oحلجهم متاما ٕاال بذOحلجهم متاما ٕاال بذOحلجهم متاما ٕاال بذOحلجهم متاما ٕاال بذ....        

    .... عـام الفـتح فهـد عـام الفـتح فهـد عـام الفـتح فهـد عـام الفـتح فهـد����اااا���� عليـا  عليـا  عليـا  عليـا ����ة، فبعـث الرسـول ة، فبعـث الرسـول ة، فبعـث الرسـول ة، فبعـث الرسـول ععععزازازازا اكنت لهذيل وخ اكنت لهذيل وخ اكنت لهذيل وخ اكنت لهذيل وخ))))مناةمناةمناةمناة((((وووو

، الالت جاءت بعد مناة dلطائف، واكنت خصرة مربعة واكنت سدنهتا من ، الالت جاءت بعد مناة dلطائف، واكنت خصرة مربعة واكنت سدنهتا من ، الالت جاءت بعد مناة dلطائف، واكنت خصرة مربعة واكنت سدنهتا من ، الالت جاءت بعد مناة dلطائف، واكنت خصرة مربعة واكنت سدنهتا من ))))الالتالالتالالتالالت((((
سقيف واكنوا قد بنوا علهيا واكنت قريسقيف واكنوا قد بنوا علهيا واكنت قريسقيف واكنوا قد بنوا علهيا واكنت قريسقيف واكنوا قد بنوا علهيا واكنت قريشششش و و و ومجمجمجمجيع العرب يعظموهنا وهبا اكنـت تـسمى يع العرب يعظموهنا وهبا اكنـت تـسمى يع العرب يعظموهنا وهبا اكنـت تـسمى يع العرب يعظموهنا وهبا اكنـت تـسمى 

ها واكنت يف ها واكنت يف ها واكنت يف ها واكنت يف زيد الالت وكمي الالت، اكنوا يسمون القبائل وازيد الالت وكمي الالت، اكنوا يسمون القبائل وازيد الالت وكمي الالت، اكنوا يسمون القبائل وازيد الالت وكمي الالت، اكنوا يسمون القبائل وامجلمجلمجلمجلاعات dلالت تعظü ل اعات dلالت تعظü ل اعات dلالت تعظü ل اعات dلالت تعظü ل 
        . . . .  االٓن االٓن االٓن االٓنىىىىموضع منارة مسموضع منارة مسموضع منارة مسموضع منارة مسججججد الطائف اليرس د الطائف اليرس د الطائف اليرس د الطائف اليرس 

 املغرية بن شعبة ؤاd سفيان بن حرب ملا  املغرية بن شعبة ؤاd سفيان بن حرب ملا  املغرية بن شعبة ؤاd سفيان بن حرب ملا  املغرية بن شعبة ؤاd سفيان بن حرب ملا ����فمل تزل كذO حىت بعث رسول هللا فمل تزل كذO حىت بعث رسول هللا فمل تزل كذO حىت بعث رسول هللا فمل تزل كذO حىت بعث رسول هللا 

، ، ، ، ����ٔاسلمت سقيف فهدماها وحرقاها dلنار، يبقـى مـن اÍي هـدم منـاة؟ عـٔاسلمت سقيف فهدماها وحرقاها dلنار، يبقـى مـن اÍي هـدم منـاة؟ عـٔاسلمت سقيف فهدماها وحرقاها dلنار، يبقـى مـن اÍي هـدم منـاة؟ عـٔاسلمت سقيف فهدماها وحرقاها dلنار، يبقـى مـن اÍي هـدم منـاة؟ عـيليليليل    
        . . . . ومن هدم الالت؟ املغرية بن شعبة ؤاd سفيان بن حربومن هدم الالت؟ املغرية بن شعبة ؤاd سفيان بن حربومن هدم الالت؟ املغرية بن شعبة ؤاd سفيان بن حربومن هدم الالت؟ املغرية بن شعبة ؤاd سفيان بن حرب

��    ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال هللاقال هللاقال هللاقال هللا فََرافََرافََرافََرا�� �� ى اااا�� ُ الالَت َوالُْعز ى ُ ُ الالَت َوالُْعز ى ُ ُ الالَت َوالُْعز ى ُ ْخـَرىْخـَرىْخـَرىْخـَرى****    يْيْيْيْمتمتمتُمتُ الالَت َوالُْعز �� اِلثَـَة اال�� اِلثَـَة االَوَمنَـاَة الث اِلثَـَة االَوَمنَـاَة الث اِلثَـَة االَوَمنَـاَة الث ، ، ، ،     ]]]]٢٠٢٠٢٠٢٠، ، ، ، ١١١١٩٩٩٩: : : : الـنجمالـنجمالـنجمالـنجم    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَمنَـاَة الث
فالالت اكن رجل يلت السويق للحـاج مفـات فعكفـوا عـىل قـفالالت اكن رجل يلت السويق للحـاج مفـات فعكفـوا عـىل قـفالالت اكن رجل يلت السويق للحـاج مفـات فعكفـوا عـىل قـفالالت اكن رجل يلت السويق للحـاج مفـات فعكفـوا عـىل قـربربربربه وكـذO قـال ٔابـو ه وكـذO قـال ٔابـو ه وكـذO قـال ٔابـو ه وكـذO قـال ٔابـو 

        . . . . اجلوزاء عن ابن عباس اكن يلت السويق للحاج ورواه البخاري ٔايًضااجلوزاء عن ابن عباس اكن يلت السويق للحاج ورواه البخاري ٔايًضااجلوزاء عن ابن عباس اكن يلت السويق للحاج ورواه البخاري ٔايًضااجلوزاء عن ابن عباس اكن يلت السويق للحاج ورواه البخاري ٔايًضا

 العزى، اختذها رجـل يقـال W  العزى، اختذها رجـل يقـال W  العزى، اختذها رجـل يقـال W  العزى، اختذها رجـل يقـال W  فأحدث من الالت، يبقى مناة والالت مث فأحدث من الالت، يبقى مناة والالت مث فأحدث من الالت، يبقى مناة والالت مث فأحدث من الالت، يبقى مناة والالت مث))))العزىالعزىالعزىالعزى((((
ظامل بن سعد بوادي ظامل بن سعد بوادي ظامل بن سعد بوادي ظامل بن سعد بوادي خنخنخنخن¨، فوق ذات عـرق بنـو علهيـا بيتـا، فاكنـوا يـسمعون مهنـا ¨، فوق ذات عـرق بنـو علهيـا بيتـا، فاكنـوا يـسمعون مهنـا ¨، فوق ذات عـرق بنـو علهيـا بيتـا، فاكنـوا يـسمعون مهنـا ¨، فوق ذات عـرق بنـو علهيـا بيتـا، فاكنـوا يـسمعون مهنـا 
الصوت، قال ابن عباس اكنت العزى شـيطانة تأيت ثالث الصوت، قال ابن عباس اكنت العزى شـيطانة تأيت ثالث الصوت، قال ابن عباس اكنت العزى شـيطانة تأيت ثالث الصوت، قال ابن عباس اكنت العزى شـيطانة تأيت ثالث مثمثمثمثرات ببطن رات ببطن رات ببطن رات ببطن خنخنخنخن¨ اكن لها ¨ اكن لها ¨ اكن لها ¨ اكن لها 

 مكة بعث  مكة بعث  مكة بعث  مكة بعث ����بيت وصوت يطلع مهنا ولها سدنة ولها حراس، فلام فتح رسول هللا بيت وصوت يطلع مهنا ولها سدنة ولها حراس، فلام فتح رسول هللا بيت وصوت يطلع مهنا ولها سدنة ولها حراس، فلام فتح رسول هللا بيت وصوت يطلع مهنا ولها سدنة ولها حراس، فلام فتح رسول هللا 
قال ٕاِت بطن قال ٕاِت بطن قال ٕاِت بطن قال ٕاِت بطن خنخنخنخن¨ فٕانـك ســت¨ فٕانـك ســت¨ فٕانـك ســت¨ فٕانـك ســتججججد ثـالث د ثـالث د ثـالث د ثـالث مثمثمثمثـرات فاعـضض أالوىل، ـرات فاعـضض أالوىل، ـرات فاعـضض أالوىل، ـرات فاعـضض أالوىل، خا¼ بن الوليد فخا¼ بن الوليد فخا¼ بن الوليد فخا¼ بن الوليد ف

فاعـضض فاعـضض فاعـضض فاعـضض : : : : ال، قـالال، قـالال، قـالال، قـال: : : : هل رٔايت شيئًا؟ قالهل رٔايت شيئًا؟ قالهل رٔايت شيئًا؟ قالهل رٔايت شيئًا؟ قال: : : : اقطع فاsٔها فعضضها فلام جاء ٕاليه قالاقطع فاsٔها فعضضها فلام جاء ٕاليه قالاقطع فاsٔها فعضضها فلام جاء ٕاليه قالاقطع فاsٔها فعضضها فلام جاء ٕاليه قال
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ال، ال، ال، ال، : : : : هـل رٔايـت شـيئًا؟ قـالهـل رٔايـت شـيئًا؟ قـالهـل رٔايـت شـيئًا؟ قـالهـل رٔايـت شـيئًا؟ قـال: : : : ، فقال، فقال، فقال، فقال����الثانية، اقطع الثانية فعضضها مث ٔاالثانية، اقطع الثانية فعضضها مث ٔاالثانية، اقطع الثانية فعضضها مث ٔاالثانية، اقطع الثانية فعضضها مث ٔاىتىتىتىت النيب  النيب  النيب  النيب 
ثـة وجـدها واحـدة ثـة وجـدها واحـدة ثـة وجـدها واحـدة ثـة وجـدها واحـدة فاعضض الثالثة، فاsٔها فٕاذا هو حببـشـية، ذهـب ٕاىل الثال فاعضض الثالثة، فاsٔها فٕاذا هو حببـشـية، ذهـب ٕاىل الثال فاعضض الثالثة، فاsٔها فٕاذا هو حببـشـية، ذهـب ٕاىل الثال فاعضض الثالثة، فاsٔها فٕاذا هو حببـشـية، ذهـب ٕاىل الثال : : : : قالقالقالقال

حبشـية 6فشة شعرها واضعة يدحبشـية 6فشة شعرها واضعة يدحبشـية 6فشة شعرها واضعة يدحبشـية 6فشة شعرها واضعة يدهيهيهيهيا عىل عاتقها تا عىل عاتقها تا عىل عاتقها تا عىل عاتقها ترضرضرضرضب بأنياهبـا وخلفهـا سـدنهتا، ٔاي ب بأنياهبـا وخلفهـا سـدنهتا، ٔاي ب بأنياهبـا وخلفهـا سـدنهتا، ٔاي ب بأنياهبـا وخلفهـا سـدنهتا، ٔاي 
كفرانك، كفرانك ال ســبحانك ٕاكفرانك، كفرانك ال ســبحانك ٕاكفرانك، كفرانك ال ســبحانك ٕاكفرانك، كفرانك ال ســبحانك ٕاينينينين رٔايـت هللا قـد ٔاهانـك، مث  رٔايـت هللا قـد ٔاهانـك، مث  رٔايـت هللا قـد ٔاهانـك، مث  رٔايـت هللا قـد ٔاهانـك، مث : : : : احلراس، فقال خا¼احلراس، فقال خا¼احلراس، فقال خا¼احلراس، فقال خا¼

رضرضرضرضهبا ففلـق رٔاسـها فـٕاذا يه محمـة مث عـضض الـشجرة ٔاي قطعهـا وقتـل الـسادن هبا ففلـق رٔاسـها فـٕاذا يه محمـة مث عـضض الـشجرة ٔاي قطعهـا وقتـل الـسادن هبا ففلـق رٔاسـها فـٕاذا يه محمـة مث عـضض الـشجرة ٔاي قطعهـا وقتـل الـسادن هبا ففلـق رٔاسـها فـٕاذا يه محمـة مث عـضض الـشجرة ٔاي قطعهـا وقتـل الـسادن 
تô العزى وال عزى بعدها للعرب، تô العزى وال عزى بعدها للعرب، تô العزى وال عزى بعدها للعرب، تô العزى وال عزى بعدها للعرب، : : : :  فقال فقال فقال فقال فأخ فأخ فأخ فأخربربربربهههه����ٔاصبحت حتت، مث ٔأاصبحت حتت، مث ٔأاصبحت حتت، مث ٔأاصبحت حتت، مث ٔاىتىتىتىت النيب  النيب  النيب  النيب 

        . . . . انهتتانهتتانهتتانهتت

        ).).).).ماكن العزىماكن العزىماكن العزىماكن العزى((((    

واكنت العزى ٔالهل مكة يف موضع قريب من عرفات واكنت واكنت العزى ٔالهل مكة يف موضع قريب من عرفات واكنت واكنت العزى ٔالهل مكة يف موضع قريب من عرفات واكنت واكنت العزى ٔالهل مكة يف موضع قريب من عرفات واكنت جشجشجشجشرة يذحبون عنـدها رة يذحبون عنـدها رة يذحبون عنـدها رة يذحبون عنـدها 
ويدعون، يقـول اللكـيب يف كتابـه أالصـنام واكن لقـريويدعون، يقـول اللكـيب يف كتابـه أالصـنام واكن لقـريويدعون، يقـول اللكـيب يف كتابـه أالصـنام واكن لقـريويدعون، يقـول اللكـيب يف كتابـه أالصـنام واكن لقـريشششش ٔاصـنام يف جـوف الكعبـة  ٔاصـنام يف جـوف الكعبـة  ٔاصـنام يف جـوف الكعبـة  ٔاصـنام يف جـوف الكعبـة 

        ....مناة، والالت، والعزىمناة، والالت، والعزىمناة، والالت، والعزىمناة، والالت، والعزى: : : : وحولها ؤاعظمها عندمه هبل، حنن ٔاخذ6وحولها ؤاعظمها عندمه هبل، حنن ٔاخذ6وحولها ؤاعظمها عندمه هبل، حنن ٔاخذ6وحولها ؤاعظمها عندمه هبل، حنن ٔاخذ6

 هذا اكن من عقيق ٔامحر عىل صورة إالنسان واكنوا ٕاذا اختصموا يف ٔامر ٔاو  هذا اكن من عقيق ٔامحر عىل صورة إالنسان واكنوا ٕاذا اختصموا يف ٔامر ٔاو  هذا اكن من عقيق ٔامحر عىل صورة إالنسان واكنوا ٕاذا اختصموا يف ٔامر ٔاو  هذا اكن من عقيق ٔامحر عىل صورة إالنسان واكنوا ٕاذا اختصموا يف ٔامر ٔاو ))))هبلهبلهبلهبل((((
        . . . . ٔارادوا سفرا ٔاتوه، فاسـتقسموا عنده dلقداح،ٔارادوا سفرا ٔاتوه، فاسـتقسموا عنده dلقداح،ٔارادوا سفرا ٔاتوه، فاسـتقسموا عنده dلقداح،ٔارادوا سفرا ٔاتوه، فاسـتقسموا عنده dلقداح،

، يروي بعض الرواة ٔان رجًال وامرٔاة زنيا يف البيت ، يروي بعض الرواة ٔان رجًال وامرٔاة زنيا يف البيت ، يروي بعض الرواة ٔان رجًال وامرٔاة زنيا يف البيت ، يروي بعض الرواة ٔان رجًال وامرٔاة زنيا يف البيت ))))إيساف ونائلةإيساف ونائلةإيساف ونائلةإيساف ونائلة    ((((ومن ٔاصناومن ٔاصناومن ٔاصناومن ٔاصنا����مممم
اس فلام طال اس فلام طال اس فلام طال اس فلام طال احلرام مفسخهام هللا جحرين، فوضعهتام قرياحلرام مفسخهام هللا جحرين، فوضعهتام قرياحلرام مفسخهام هللا جحرين، فوضعهتام قرياحلرام مفسخهام هللا جحرين، فوضعهتام قريشششش عند الكعبة ليتع عند الكعبة ليتع عند الكعبة ليتع عند الكعبة ليتعظظظظ هبام الن هبام الن هبام الن هبام الن

        . . . . مكمكمكمكهثهثهثهثام وعبدت أالصنام فعبدا معهاام وعبدت أالصنام فعبدا معهاام وعبدت أالصنام فعبدا معهاام وعبدت أالصنام فعبدا معها

��� ������ :'���� ������ :'���� ������ :'���� ������ :'�+��, +��, +��, +��, J�K ����( +���� $)( J�K ����( +���� $)( J�K ����( +���� $)( J�K ����( +���� $)(  $)L���  $)L���  $)L���  $)L��� ������# ��# ��# ��# ....        

 مكة وجـد حـول البيـت ثال مكة وجـد حـول البيـت ثال مكة وجـد حـول البيـت ثال مكة وجـد حـول البيـت ثالمثمثمثمثائـة وســتني صـã ائـة وســتني صـã ائـة وســتني صـã ائـة وســتني صـã جفجفجفجفعـل يطعـن عـل يطعـن عـل يطعـن عـل يطعـن ����وملا فتح الرسول وملا فتح الرسول وملا فتح الرسول وملا فتح الرسول 
جـاء احلـق وزهـق الباطـل ٕان الباطـل اكن جـاء احلـق وزهـق الباطـل ٕان الباطـل اكن جـاء احلـق وزهـق الباطـل ٕان الباطـل اكن جـاء احلـق وزهـق الباطـل ٕان الباطـل اكن  ( ( ( (: : : : بقوسه يف وجوههـا وعيوهنـا ويقـولبقوسه يف وجوههـا وعيوهنـا ويقـولبقوسه يف وجوههـا وعيوهنـا ويقـولبقوسه يف وجوههـا وعيوهنـا ويقـول



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالث تفريغ الدرس الث

 

  

	 معهد شيخ اإلسالم العلمي

!! َوَما يُْبِد َوَما يُْبِد َوَما يُْبِد َوَما يُْبِدئئئُئ الَباِطُل َوَما يُِعيدُ ُ الَباِطُل َوَما يُِعيدُ ُ الَباِطُل َوَما يُِعيدُ ُ الَباِطُل َوَما يُِعيدُ َجاَء احلَ َجاَء احلَ َجاَء احلَ َجاَء احلَ ﴿﴿﴿﴿    ، ، ، ، ))))زهوقازهوقازهوقازهوقا         . . . .     ]]]]٤٤٤٤٩٩٩٩: : : : سـبأ سـبأ سـبأ سـبأ     [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ قققق!!

        ....ويه تويه تويه تويه تتتتتساقساقساقساقطططط عىل ر عىل ر عىل ر عىل رؤؤؤؤوسها مث ٔامر هبا فأخرجت من املسوسها مث ٔامر هبا فأخرجت من املسوسها مث ٔامر هبا فأخرجت من املسوسها مث ٔامر هبا فأخرجت من املسججججد وحرقت،د وحرقت،د وحرقت،د وحرقت،

        ....  مبكة  مبكة  مبكة  مبكة عبادة أالصنام عبادة أالصنام عبادة أالصنام عبادة أالصنام عىل ان عىل ان عىل ان عىل انتتتتشارشارشارشار ا¼ال` ا¼ال` ا¼ال` ا¼ال`

وقد انوقد انوقد انوقد انتتتترشت عبادة أالصنام حىت ٕانه اكن لرشت عبادة أالصنام حىت ٕانه اكن لرشت عبادة أالصنام حىت ٕانه اكن لرشت عبادة أالصنام حىت ٕانه اكن للكلكلكلك دار يف مكة صمن يعبـده ٔاهلهـا فـٕاذا  دار يف مكة صمن يعبـده ٔاهلهـا فـٕاذا  دار يف مكة صمن يعبـده ٔاهلهـا فـٕاذا  دار يف مكة صمن يعبـده ٔاهلهـا فـٕاذا 
 ما يصنع يف م ما يصنع يف م ما يصنع يف م ما يصنع يف مزنزنزنزنW ٔان يمتسح به وٕاذا قـدم مـن الـسفر W ٔان يمتسح به وٕاذا قـدم مـن الـسفر W ٔان يمتسح به وٕاذا قـدم مـن الـسفر W ٔان يمتسح به وٕاذا قـدم مـن الـسفر ٔاراد ٔاحدمه السفر فاكن ٔاولٔاراد ٔاحدمه السفر فاكن ٔاولٔاراد ٔاحدمه السفر فاكن ٔاولٔاراد ٔاحدمه السفر فاكن ٔاول

        . . . . اكن ٔاول ما يصنعه ٕاذا دخل ماكن ٔاول ما يصنعه ٕاذا دخل ماكن ٔاول ما يصنعه ٕاذا دخل ماكن ٔاول ما يصنعه ٕاذا دخل مزنزنزنزنW ٔان يمتسح بهW ٔان يمتسح بهW ٔان يمتسح بهW ٔان يمتسح به

 ال تقوم القيامة حـىت  ال تقوم القيامة حـىت  ال تقوم القيامة حـىت  ال تقوم القيامة حـىت ««««،،،، ¼وس، واكن فيه حديث ¼وس، واكن فيه حديث ¼وس، واكن فيه حديث ¼وس، واكن فيه حديثصãصãصãصãاكن اكن اكن اكن     ))))ذي اخللصةذي اخللصةذي اخللصةذي اخللصة((((مشلكة مشلكة مشلكة مشلكة 
 ¼وس وخـ ¼وس وخـ ¼وس وخـ ¼وس وخـثثثثعم وعم وعم وعم وجبجبجبجبـي¨، ومـن اكن ؟؟؟ مــن ـي¨، ومـن اكن ؟؟؟ مــن ـي¨، ومـن اكن ؟؟؟ مــن ـي¨، ومـن اكن ؟؟؟ مــن اكن صــãاكن صــãاكن صــãاكن صــã،،،،»»»» اخللـصة اخللـصة اخللـصة اخللـصةيييييعبـد النـاس ذيعبـد النـاس ذيعبـد النـاس ذيعبـد النـاس ذ

رخـام ٔابـيض منقـورخـام ٔابـيض منقـورخـام ٔابـيض منقـورخـام ٔابـيض منقـوشششش عليـه  عليـه  عليـه  عليـه . . . .  علهيـا كهي علهيـا كهي علهيـا كهي علهيـا كهيئئئئـة التـاجـة التـاجـة التـاجـة التـاجالعرب، واكن مروة بيضاء منقوشةالعرب، واكن مروة بيضاء منقوشةالعرب، واكن مروة بيضاء منقوشةالعرب، واكن مروة بيضاء منقوشة

 جلرير بن عبدهللا الب جلرير بن عبدهللا الب جلرير بن عبدهللا الب جلرير بن عبدهللا البجيلجيلجيلجيل ٔاال تكفيين  ٔاال تكفيين  ٔاال تكفيين  ٔاال تكفيين ����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا كهيكهيكهيكهيئئئئة التاج واكن W بيت، فقال ة التاج واكن W بيت، فقال ة التاج واكن W بيت، فقال ة التاج واكن W بيت، فقال 
ذا اخللصة فسار ٕاليه بأمحس ذا اخللصة فسار ٕاليه بأمحس ذا اخللصة فسار ٕاليه بأمحس ذا اخللصة فسار ٕاليه بأمحس جبجبجبجبييييشششش، فقاتلته خ، فقاتلته خ، فقاتلته خ، فقاتلته خثثثثعم وdهـ¨ فظفـر هبـم وهـدم بيـت عم وdهـ¨ فظفـر هبـم وهـدم بيـت عم وdهـ¨ فظفـر هبـم وهـدم بيـت عم وdهـ¨ فظفـر هبـم وهـدم بيـت 

        . . . . ذي اخللصة ؤاذي اخللصة ؤاذي اخللصة ؤاذي اخللصة ؤارضرضرضرضم فيه النارم فيه النارم فيه النارم فيه النار

ني فــارس ٕاىل ذي اخللــصة واكنــوا ني فــارس ٕاىل ذي اخللــصة واكنــوا ني فــارس ٕاىل ذي اخللــصة واكنــوا ني فــارس ٕاىل ذي اخللــصة واكنــوا وقيــل ٔانــه ملــا انطلــق ابــن جريــر يف مائــة ومخــسوقيــل ٔانــه ملــا انطلــق ابــن جريــر يف مائــة ومخــسوقيــل ٔانــه ملــا انطلــق ابــن جريــر يف مائــة ومخــسوقيــل ٔانــه ملــا انطلــق ابــن جريــر يف مائــة ومخــس
ٔاحصاب خيل فقلت ٔاي جريـر Ü رسـول هللا ٕأاحصاب خيل فقلت ٔاي جريـر Ü رسـول هللا ٕأاحصاب خيل فقلت ٔاي جريـر Ü رسـول هللا ٕأاحصاب خيل فقلت ٔاي جريـر Ü رسـول هللا ٕاينينينين ال ٔاثبـت عـىل اخليـل، ال ٔاعـرف  ال ٔاثبـت عـىل اخليـل، ال ٔاعـرف  ال ٔاثبـت عـىل اخليـل، ال ٔاعـرف  ال ٔاثبـت عـىل اخليـل، ال ٔاعـرف 
: : : : ٔاثبت عىل اخليل، فٔاثبت عىل اخليل، فٔاثبت عىل اخليل، فٔاثبت عىل اخليل، فرضرضرضرضب بيده يف صدري حىت رٔايت ٔاب بيده يف صدري حىت رٔايت ٔاب بيده يف صدري حىت رٔايت ٔاب بيده يف صدري حىت رٔايت ٔاثثثثر ٔاصابعه يف صدري وقالر ٔاصابعه يف صدري وقالر ٔاصابعه يف صدري وقالر ٔاصابعه يف صدري وقال

        . . . . »»»»اللهم ثبته واجعاللهم ثبته واجعاللهم ثبته واجعاللهم ثبته واجع(((( هادÜ  هادÜ  هادÜ  هادÜ ����دÜ فانطلق ٕالهيا فكرسهادÜ فانطلق ٕالهيا فكرسهادÜ فانطلق ٕالهيا فكرسهادÜ فانطلق ٕالهيا فكرسها««««

 ٔان هللا  ٔان هللا  ٔان هللا  ٔان هللا «««« فكـام جـاء يف احلـديث فكـام جـاء يف احلـديث فكـام جـاء يف احلـديث فكـام جـاء يف احلـديث����     وبعـد النـيب وبعـد النـيب وبعـد النـيب وبعـد النـيب����هذا حال اجلاهلية قبل النيب هذا حال اجلاهلية قبل النيب هذا حال اجلاهلية قبل النيب هذا حال اجلاهلية قبل النيب 
        ....    »»»»نظر ٕاىل ٔاهل أالرض مفقهتم عرهبم ونظر ٕاىل ٔاهل أالرض مفقهتم عرهبم ونظر ٕاىل ٔاهل أالرض مفقهتم عرهبم ونظر ٕاىل ٔاهل أالرض مفقهتم عرهبم وجعجعجعجعمهم ٕاال بقاÜ من ٔاهل الكتابمهم ٕاال بقاÜ من ٔاهل الكتابمهم ٕاال بقاÜ من ٔاهل الكتابمهم ٕاال بقاÜ من ٔاهل الكتاب
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وقد حفظت لنا النصووقد حفظت لنا النصووقد حفظت لنا النصووقد حفظت لنا النصوصصصص التارخيية ٔان ٔاربعة من عقالء قري التارخيية ٔان ٔاربعة من عقالء قري التارخيية ٔان ٔاربعة من عقالء قري التارخيية ٔان ٔاربعة من عقالء قريشششش اع اع اع اعزتزتزتزتلوا قولوا قولوا قولوا قو����م يف ٔاحد م يف ٔاحد م يف ٔاحد م يف ٔاحد 
ؤؤؤؤالء أالربعة مه عقالء قريالء أالربعة مه عقالء قريالء أالربعة مه عقالء قريالء أالربعة مه عقالء قريشششش، ه، ه، ه، هؤؤؤؤالء تركوا ما الء تركوا ما الء تركوا ما الء تركوا ما ٔاعياد قرئاعياد قرئاعياد قرئاعياد قريشششش عند و عند و عند و عند وثثثثن من أالون من أالون من أالون من أالو����ن، هن، هن، هن، ه

ورقة بن نوفل وعبيد هللا بن ورقة بن نوفل وعبيد هللا بن ورقة بن نوفل وعبيد هللا بن ورقة بن نوفل وعبيد هللا بن حجشحجشحجشحجش وعـ وعـ وعـ وعـ----ن بـن احلـويرث وزيـد بـن ن بـن احلـويرث وزيـد بـن ن بـن احلـويرث وزيـد بـن ن بـن احلـويرث وزيـد بـن  ( ( ( (: : : : عليه قوعليه قوعليه قوعليه قو����مممم
        . . . . ))))معرو بن نفيلمعرو بن نفيلمعرو بن نفيلمعرو بن نفيل

 ديـن ٔابـهيم  ديـن ٔابـهيم  ديـن ٔابـهيم  ديـن ٔابـهيم ٔاخطٔاخطٔاخطٔاخطئئئئـواـواـواـواتعلمون وهللا مـا قـومتعلمون وهللا مـا قـومتعلمون وهللا مـا قـومتعلمون وهللا مـا قـوممكمكمكمك عـىل يشء ولقـد  عـىل يشء ولقـد  عـىل يشء ولقـد  عـىل يشء ولقـد  ( ( ( (: : : : قال بعضهم لبعضقال بعضهم لبعضقال بعضهم لبعضقال بعضهم لبعض
 Ü قـوم المتـسوا  Ü قـوم المتـسوا  Ü قـوم المتـسوا  Ü قـوم المتـسوا ٕابراهمي ما جحـر نطيـف بـه ال يـسمع وال يبـٕابراهمي ما جحـر نطيـف بـه ال يـسمع وال يبـٕابراهمي ما جحـر نطيـف بـه ال يـسمع وال يبـٕابراهمي ما جحـر نطيـف بـه ال يـسمع وال يبـرصرصرصرص وال يـ وال يـ وال يـ وال يـرضرضرضرض وال ينفـع وال ينفـع وال ينفـع وال ينفـع

ٔالنفسٔالنفسٔالنفسٔالنفسمكمكمكمك رd، ٔاو المتسوا ٔالنفـس رd، ٔاو المتسوا ٔالنفـس رd، ٔاو المتسوا ٔالنفـس رd، ٔاو المتسوا ٔالنفـسمكمكمكمك دينـا، فـٕان دينـا، فـٕان دينـا، فـٕان دينـا، فـٕانمكمكمكمك وهللا مـا ٔانـ وهللا مـا ٔانـ وهللا مـا ٔانـ وهللا مـا ٔانـمتمتمتمت عـىل يشء فتفرقـوا يف  عـىل يشء فتفرقـوا يف  عـىل يشء فتفرقـوا يف  عـىل يشء فتفرقـوا يف 
        ).).).).البالبالبالب1111ان يلمتسون دين ٕابراهمي،ان يلمتسون دين ٕابراهمي،ان يلمتسون دين ٕابراهمي،ان يلمتسون دين ٕابراهمي،

 فاسـتح فاسـتح فاسـتح فاسـتحمكمكمكمك يف الن يف الن يف الن يف النرصرصرصرصانية واتبع الكتب من ٔاهلهـا حـىت عـمل انية واتبع الكتب من ٔاهلهـا حـىت عـمل انية واتبع الكتب من ٔاهلهـا حـىت عـمل انية واتبع الكتب من ٔاهلهـا حـىت عـمل ):):):):فأما ورقة بن نوفلفأما ورقة بن نوفلفأما ورقة بن نوفلفأما ورقة بن نوفل((((    
        ....علام من ٔاهل الكتابعلام من ٔاهل الكتابعلام من ٔاهل الكتابعلام من ٔاهل الكتاب

 حـىت ٔاسـمل مث  حـىت ٔاسـمل مث  حـىت ٔاسـمل مث  حـىت ٔاسـمل مث ÆلتبـاسÆلتبـاسÆلتبـاسÆلتبـاسليـه مـن ليـه مـن ليـه مـن ليـه مـن  فأقام عىل ما هـو ع  فأقام عىل ما هـو ع  فأقام عىل ما هـو ع  فأقام عىل ما هـو ع ))))أما عبيد اهللا بن جحشأما عبيد اهللا بن جحشأما عبيد اهللا بن جحشأما عبيد اهللا بن جحش((((
هاجر مع املسلمني ٕاىل احلبشة مع امرٔاته ٔام حبيبة بهاجر مع املسلمني ٕاىل احلبشة مع امرٔاته ٔام حبيبة بهاجر مع املسلمني ٕاىل احلبشة مع امرٔاته ٔام حبيبة بهاجر مع املسلمني ٕاىل احلبشة مع امرٔاته ٔام حبيبة بننننت ٔايب سفيان قبل ٔان يت ٔايب سفيان قبل ٔان يت ٔايب سفيان قبل ٔان يت ٔايب سفيان قبل ٔان يزتزتزتزتو¢ا و¢ا و¢ا و¢ا 
النيب مسلمة، ٕاذن ٔاسمل وهاجر وهاجرت معه ٔام حبيب معه مسلمة فلام قدالنيب مسلمة، ٕاذن ٔاسمل وهاجر وهاجرت معه ٔام حبيب معه مسلمة فلام قدالنيب مسلمة، ٕاذن ٔاسمل وهاجر وهاجرت معه ٔام حبيب معه مسلمة فلام قدالنيب مسلمة، ٕاذن ٔاسمل وهاجر وهاجرت معه ٔام حبيب معه مسلمة فلام قد����ا ٔاي ا ٔاي ا ٔاي ا ٔاي 

        ....فلام قدم عبيد هللا احلبشة تنفلام قدم عبيد هللا احلبشة تنفلام قدم عبيد هللا احلبشة تنفلام قدم عبيد هللا احلبشة تنرصرصرصرص وتر وتر وتر وتركككك إالسالم حىت هô ن إالسالم حىت هô ن إالسالم حىت هô ن إالسالم حىت هô نرصرصرصرصانياانياانياانيا

 فقدم عىل قي فقدم عىل قي فقدم عىل قي فقدم عىل قيرصرصرصرص مô الروم فتن مô الروم فتن مô الروم فتن مô الروم فتنرصرصرصرص وحـس وحـس وحـس وحـسننننت مت مت مت مزنزنزنزنلتـه لتـه لتـه لتـه ))))ثثثثأما عثمان بن احلويرأما عثمان بن احلويرأما عثمان بن احلويرأما عثمان بن احلوير((((
        ....عندهعندهعندهعنده

 فوقف فـمل يـدخل يف  فوقف فـمل يـدخل يف  فوقف فـمل يـدخل يف  فوقف فـمل يـدخل يف هيهيهيهيوديـة وال نـوديـة وال نـوديـة وال نـوديـة وال نـرصرصرصرصانية وفـارق انية وفـارق انية وفـارق انية وفـارق ))))زيد بن عمرو بن نفيلزيد بن عمرو بن نفيلزيد بن عمرو بن نفيلزيد بن عمرو بن نفيلأما أما أما أما ((((
ى عن ى عن ى عن ى عن  قومه فاعقومه فاعقومه فاعقومه فاعزتزتزتزتل أالول أالول أالول أالو����ن واجتنب ا¼م وامليتة واdÍن واجتنب ا¼م وامليتة واdÍن واجتنب ا¼م وامليتة واdÍن واجتنب ا¼م وامليتة واdÍحئحئحئحئ اليت تذحب عىل أالو اليت تذحب عىل أالو اليت تذحب عىل أالو اليت تذحب عىل أالو����ن وهنن وهنن وهنن وهنــــ

        ).).).).عليهعليهعليهعليهٔاعبد رب ٕابراهمي وبدٔا قومه يعيب ما مه ٔاعبد رب ٕابراهمي وبدٔا قومه يعيب ما مه ٔاعبد رب ٕابراهمي وبدٔا قومه يعيب ما مه ٔاعبد رب ٕابراهمي وبدٔا قومه يعيب ما مه ((((: : : : قتل املوءودة وقالقتل املوءودة وقالقتل املوءودة وقالقتل املوءودة وقال
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 ووضـعهم مـع التوحيـد ومـع  ووضـعهم مـع التوحيـد ومـع  ووضـعهم مـع التوحيـد ومـع  ووضـعهم مـع التوحيـد ومـع ����قبل ٔان يـأيت النـيب قبل ٔان يـأيت النـيب قبل ٔان يـأيت النـيب قبل ٔان يـأيت النـيب هذه نبذة هذه نبذة هذه نبذة هذه نبذة رسرسرسرسيعـة عـن الوضـع،يعـة عـن الوضـع،يعـة عـن الوضـع،يعـة عـن الوضـع،
        . . . . العبادةالعبادةالعبادةالعبادة

 مـن الظلـامت ٕاىل  مـن الظلـامت ٕاىل  مـن الظلـامت ٕاىل  مـن الظلـامت ٕاىل ����فأضيفأضيفأضيفأضيئئئئت مكة ؤارشقت بنـور هـذا إالسـالم ؤاخـر¢م هللا ت مكة ؤارشقت بنـور هـذا إالسـالم ؤاخـر¢م هللا ت مكة ؤارشقت بنـور هـذا إالسـالم ؤاخـر¢م هللا ت مكة ؤارشقت بنـور هـذا إالسـالم ؤاخـر¢م هللا 

 Wالنور برسو Wالنور برسو Wالنور برسو Wســئئئئل ل ل ل ����النور برسو Wفأمـا زيـد حفـا W ســ فدعامه ٕاىل عبادة هللا وحده ال رشيـك Wفأمـا زيـد حفـا W ســ فدعامه ٕاىل عبادة هللا وحده ال رشيـك Wفأمـا زيـد حفـا W ســ فدعامه ٕاىل عبادة هللا وحده ال رشيـك Wفأمـا زيـد حفـا W فدعامه ٕاىل عبادة هللا وحده ال رشيـك 

 بيين وبـني عيـ بيين وبـني عيـ بيين وبـني عيـ بيين وبـني عيـىسىسىسىس بـن  بـن  بـن  بـن  وحده وحده وحده وحدهة واحدةة واحدةة واحدةة واحدةحيرش ذاحيرش ذاحيرش ذاحيرش ذاكككك ٔام ٔام ٔام ٔام««««: : : :  عن زيد قال عن زيد قال عن زيد قال عن زيد قال����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا 
        . . . . ، يقول ابن كثري هذا حديث جيد حسن، يقول ابن كثري هذا حديث جيد حسن، يقول ابن كثري هذا حديث جيد حسن، يقول ابن كثري هذا حديث جيد حسن»»»»مرميمرميمرميمرمي

دخلت اجلنة فرٔايت لزيد دخلت اجلنة فرٔايت لزيد دخلت اجلنة فرٔايت لزيد دخلت اجلنة فرٔايت لزيد « « « « :  :  :  :   دخل، قال دخل، قال دخل، قال دخل، قال����وحديث ٔايًضا، حديث عائشة ٔان النيب وحديث ٔايًضا، حديث عائشة ٔان النيب وحديث ٔايًضا، حديث عائشة ٔان النيب وحديث ٔايًضا، حديث عائشة ٔان النيب 
وبعـد هـذه الظلمـة وبعـد هـذه الظلمـة وبعـد هـذه الظلمـة وبعـد هـذه الظلمـة . . . . يقول ابن كثري هـذا ٕاســناد جيـديقول ابن كثري هـذا ٕاســناد جيـديقول ابن كثري هـذا ٕاســناد جيـديقول ابن كثري هـذا ٕاســناد جيـد» » » » بن معرو بن نفيل دوحتنيبن معرو بن نفيل دوحتنيبن معرو بن نفيل دوحتنيبن معرو بن نفيل دوحتني

بنوره واهتدوا هبديه فلبنوره واهتدوا هبديه فلبنوره واهتدوا هبديه فلبنوره واهتدوا هبديه فل(((( امحلد  امحلد  امحلد  امحلد الشديد ٔاذن هللا بالشديد ٔاذن هللا بالشديد ٔاذن هللا بالشديد ٔاذن هللا بزبزبزبزبووووغغغغ    جفجفجفجفر إالسالم فاسر إالسالم فاسر إالسالم فاسر إالسالم فاستتتتنار الناس نار الناس نار الناس نار الناس 
        . . . . واملنةواملنةواملنةواملنة

هذه نبذة بسـيطة ٔاردت ٔان يكون عند الكهذه نبذة بسـيطة ٔاردت ٔان يكون عند الكهذه نبذة بسـيطة ٔاردت ٔان يكون عند الكهذه نبذة بسـيطة ٔاردت ٔان يكون عند الكثثثثري تصور حلال العرب وما اكنوا عليه مث ري تصور حلال العرب وما اكنوا عليه مث ري تصور حلال العرب وما اكنوا عليه مث ري تصور حلال العرب وما اكنوا عليه مث 
        ::::بعد ذO نذكر يف املطلب الثابعد ذO نذكر يف املطلب الثابعد ذO نذكر يف املطلب الثابعد ذO نذكر يف املطلب الثاينينينين يف الصفحة اخلامسة والثالثني يف الصفحة اخلامسة والثالثني يف الصفحة اخلامسة والثالثني يف الصفحة اخلامسة والثالثني

        املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

        ....ذكر بعض أنواع العبادةذكر بعض أنواع العبادةذكر بعض أنواع العبادةذكر بعض أنواع العبادة

ٔاو dطن فهو ٔاو dطن فهو ٔاو dطن فهو ٔاو dطن فهو العبادة ٔانواعها كثرية فالعبادة ٔانواعها كثرية فالعبادة ٔانواعها كثرية فالعبادة ٔانواعها كثرية فلكلكلكلك معل  صا معل  صا معل  صا معل  صاحلحلحلحل حيبه هللا قو حيبه هللا قو حيبه هللا قو حيبه هللا قويليليليل ٔاوفع ٔاوفع ٔاوفع ٔاوفعيليليليل ظاهر  ظاهر  ظاهر  ظاهر ( ( ( ( 
        ).).).).نوع من ٔانواعها وفرد من ٔافرادهانوع من ٔانواعها وفرد من ٔافرادهانوع من ٔانواعها وفرد من ٔافرادهانوع من ٔانواعها وفرد من ٔافرادها

))))Oعىل ذ ¨Oعىل ذ ¨Oعىل ذ ¨Oييليليليل ذكر بعـض أالم ذكر بعـض أالم ذكر بعـض أالم ذكر بعـض أالمثثثث¨ عىل ذ üيوف üيوف üيوف üوف(((( . . . .        
Oولكن حنن ذكر6 ٔان العبادات تنقسم سـيذكر ذ ¨Oولكن حنن ذكر6 ٔان العبادات تنقسم سـيذكر ذ ¨Oولكن حنن ذكر6 ٔان العبادات تنقسم سـيذكر ذ ¨Oيف يف يف يفيذكر يف أالول بعض أالميذكر يف أالول بعض أالميذكر يف أالول بعض أالميذكر يف أالول بعض أالمثثثث¨ ولكن حنن ذكر6 ٔان العبادات تنقسم سـيذكر ذ     

 تنقسم ٕاىل ثالثة ٔاقسام حسب ما تقوم به  تنقسم ٕاىل ثالثة ٔاقسام حسب ما تقوم به  تنقسم ٕاىل ثالثة ٔاقسام حسب ما تقوم به  تنقسم ٕاىل ثالثة ٔاقسام حسب ما تقوم به آخر هذا املطلب ٕان العبادات ذكر ٔاهناآخر هذا املطلب ٕان العبادات ذكر ٔاهناآخر هذا املطلب ٕان العبادات ذكر ٔاهناآخر هذا املطلب ٕان العبادات ذكر ٔاهنا
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أالعضاء، ما أالعضاء؟ فيه اللسان وفيه القلب وفيه اجلوارح، فيه عبادات تقوم أالعضاء، ما أالعضاء؟ فيه اللسان وفيه القلب وفيه اجلوارح، فيه عبادات تقوم أالعضاء، ما أالعضاء؟ فيه اللسان وفيه القلب وفيه اجلوارح، فيه عبادات تقوم أالعضاء، ما أالعضاء؟ فيه اللسان وفيه القلب وفيه اجلوارح، فيه عبادات تقوم 
عىل القلب وفيه عبادات تقوم عىل اللسان وفيه عبادات تقوم عىل اجلوارح فذكر عىل القلب وفيه عبادات تقوم عىل اللسان وفيه عبادات تقوم عىل اجلوارح فذكر عىل القلب وفيه عبادات تقوم عىل اللسان وفيه عبادات تقوم عىل اجلوارح فذكر عىل القلب وفيه عبادات تقوم عىل اللسان وفيه عبادات تقوم عىل اجلوارح فذكر 

ااااحملحملحملحملبة dخلوف، الرجاء، إال6بة، اخلشـية، بة dخلوف، الرجاء، إال6بة، اخلشـية، بة dخلوف، الرجاء، إال6بة، اخلشـية، بة dخلوف، الرجاء، إال6بة، اخلشـية، : : : :  عبادات القلب عبادات القلب عبادات القلب عبادات القلب::::من القسم األولمن القسم األولمن القسم األولمن القسم األول
        . . . . هبة، التوهبة، التوهبة، التوهبة، التولكلكلكلك وحنو ذO وحنو ذO وحنو ذO وحنو ذOالر الر الر الر 

اكمحلد، والهتليل، والاكمحلد، والهتليل، والاكمحلد، والهتليل، والاكمحلد، والهتليل، والتتتتسبيح، وÆسـتغفار، سبيح، وÆسـتغفار، سبيح، وÆسـتغفار، سبيح، وÆسـتغفار، : : : :  عبادات اللسان عبادات اللسان عبادات اللسان عبادات اللسان::::أما القسم الثانيأما القسم الثانيأما القسم الثانيأما القسم الثاني
Oوتالوة القرآن، وا¼عاء وحنو ذOوتالوة القرآن، وا¼عاء وحنو ذOوتالوة القرآن، وا¼عاء وحنو ذOوتالوة القرآن، وا¼عاء وحنو ذ . . . .        

اكلصالة، والصيام، والزاكة، واحلاكلصالة، والصيام، والزاكة، واحلاكلصالة، والصيام، والزاكة، واحلاكلصالة، والصيام، والزاكة، واحلجججج، ، ، ، : : : :  عبادات اجلوارح عبادات اجلوارح عبادات اجلوارح عبادات اجلوارح::::أما القسم الثالثأما القسم الثالثأما القسم الثالثأما القسم الثالث
Oوالصدقة، واجلهاد وحنو ذOوالصدقة، واجلهاد وحنو ذOوالصدقة، واجلهاد وحنو ذOوالصدقة، واجلهاد وحنو ذ . . . .        

        ::::قسمها تقسـü آخر ٔان من العباداتقسمها تقسـü آخر ٔان من العباداتقسمها تقسـü آخر ٔان من العباداتقسمها تقسـü آخر ٔان من العباداتوحنن ذكر6 قبل ذO، وميكن ٔان ن وحنن ذكر6 قبل ذO، وميكن ٔان ن وحنن ذكر6 قبل ذO، وميكن ٔان ن وحنن ذكر6 قبل ذO، وميكن ٔان ن 
        .... ٔاي خت ٔاي خت ٔاي خت ٔاي ختصصصص قول القلب قول القلب قول القلب قول القلب::::اعتقاديهاعتقاديهاعتقاديهاعتقاديهما هو عبادات ما هو عبادات ما هو عبادات ما هو عبادات 

        . . . . ٔاي ختٔاي ختٔاي ختٔاي ختصصصص ٔاعامل القلوب ٔاعامل القلوب ٔاعامل القلوب ٔاعامل القلوب: : : : وهناوهناوهناوهناكككك عبادات معلية قلبية عبادات معلية قلبية عبادات معلية قلبية عبادات معلية قلبية
        . . . .  ٔاي قول اللسان ٔاي قول اللسان ٔاي قول اللسان ٔاي قول اللسان::::وهناوهناوهناوهناكككك عبادات قولية عبادات قولية عبادات قولية عبادات قولية
        . . . . ٔاي تفعل dجلوارحٔاي تفعل dجلوارحٔاي تفعل dجلوارحٔاي تفعل dجلوارح: : : : وهناوهناوهناوهناكككك عبادات بدنية عبادات بدنية عبادات بدنية عبادات بدنية
        . . . . ذOذOذOذO اكلزاكة والصدقات والنذر والكفارات وغري  اكلزاكة والصدقات والنذر والكفارات وغري  اكلزاكة والصدقات والنذر والكفارات وغري  اكلزاكة والصدقات والنذر والكفارات وغري ::::وهناوهناوهناوهناكككك عبادات مالية عبادات مالية عبادات مالية عبادات مالية

))))Oعىل ذ ¨Oعىل ذ ¨Oعىل ذ ¨Oييليليليل ذكر بعـض أالم ذكر بعـض أالم ذكر بعـض أالم ذكر بعـض أالمثثثث¨ عىل ذ üيوف üيوف üيوف üوف(((( . . . .        

        . . . .  ودعاء عبادة ودعاء عبادة ودعاء عبادة ودعاء عبادة- - - - ٢٢٢٢دعاء مسأ`،دعاء مسأ`،دعاء مسأ`،دعاء مسأ`،- - - - ١١١١ بنوعيه،  بنوعيه،  بنوعيه،  بنوعيه، الدعاءالدعاءالدعاءالدعاء: : : : فيذكر من أنواع العباداتفيذكر من أنواع العباداتفيذكر من أنواع العباداتفيذكر من أنواع العبادات-١١١١
 هو  هو  هو  هو لكلكلكلك    ::::ٔاما دعاء العبادةٔاما دعاء العبادةٔاما دعاء العبادةٔاما دعاء العبادةٔان تسأل هللا من خريي ا¼نيا واالٓخرة، ٔان تسأل هللا من خريي ا¼نيا واالٓخرة، ٔان تسأل هللا من خريي ا¼نيا واالٓخرة، ٔان تسأل هللا من خريي ا¼نيا واالٓخرة، ::::    دعاء مسأ`دعاء مسأ`دعاء مسأ`دعاء مسأ`

        . . . . القرdت اليت تتقرب هبا ٕاىل هللا تسمى دعاءالقرdت اليت تتقرب هبا ٕاىل هللا تسمى دعاءالقرdت اليت تتقرب هبا ٕاىل هللا تسمى دعاءالقرdت اليت تتقرب هبا ٕاىل هللا تسمى دعاء
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d فٕانك تدعوا هللا وحدهd فٕانك تدعوا هللا وحدهd فٕانك تدعوا هللا وحدهd لصالة والصيام والزاكة واحللصالة والصيام والزاكة واحللصالة والصيام والزاكة واحللصالة والصيام والزاكة واحلجججج وبر الوا¼ين، مبعىن ٔان هللا  وبر الوا¼ين، مبعىن ٔان هللا  وبر الوا¼ين، مبعىن ٔان هللا  وبر الوا¼ين، مبعىن ٔان هللا فٕانك تدعوا هللا وحده

ى، فالتقرب ٕاىل هللا ى، فالتقرب ٕاىل هللا ى، فالتقرب ٕاىل هللا ى، فالتقرب ٕاىل هللا  ي، هذا اي، هذا اي، هذا اي، هذا امسمسمسمسه ا¼عاءه ا¼عاءه ا¼عاءه ا¼عاء����ٔامر وهنٔامر وهنٔامر وهنٔامر وهنــــ         .... dمتثال أالمر واجتناب الهن dمتثال أالمر واجتناب الهن dمتثال أالمر واجتناب الهن dمتثال أالمر واجتناب الهنــــ
ينَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : ققققــــال هللا تعال هللا تعال هللا تعال هللا تعــــاىلاىلاىلاىل(((( ينَ ِ ينَ ِ ينَ ِ ِ ّّ َ ُمْخِلِصَني Wَُ اّ¼ّ َ ُمْخِلِصَني Wَُ ا¼فَاْدُعوا ا® َ ُمْخِلِصَني Wَُ ا¼فَاْدُعوا ا® َ ُمْخِلِصَني Wَُ ا¼فَاْدُعوا ا®  يبقى هذا ا¼عاء  يبقى هذا ا¼عاء  يبقى هذا ا¼عاء  يبقى هذا ا¼عاء ]]]]١٤١٤١٤١٤: : : : غافرغافرغافرغافر    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ فَاْدُعوا ا®

            ....يشمل االثنني املسأ` والعبادةيشمل االثنني املسأ` والعبادةيشمل االثنني املسأ` والعبادةيشمل االثنني املسأ` والعبادة
َحداً َحداً َحداً َحداً ﴿﴿﴿﴿    : : : : وقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىل(((( �� ِ ا�� ِ فََال تَْدُعوا َمَع ا® ِ ان املََساِجَد ِ® ِ فََال تَْدُعوا َمَع ا® ِ ان املََساِجَد ِ® ِ فََال تَْدُعوا َمَع ا® ِ ان املََساِجَد ِ® ِ فََال تَْدُعوا َمَع ا® ن املََساِجَد ِ® ��  يبقى هنا  يبقى هنا  يبقى هنا  يبقى هنا ]]]]١١١١٨٨٨٨: : : : اجلناجلناجلناجلن    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َواَواَواَوا��

        . . . . تدعوا يشمل النوعني املسأ` والعبادةتدعوا يشمل النوعني املسأ` والعبادةتدعوا يشمل النوعني املسأ` والعبادةتدعوا يشمل النوعني املسأ` والعبادة
َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َوُمهْ َعن َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َوُمهْ َعن َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َوُمهْ َعن َىل يَْوِم الِقيَاَمِة َوُمهْ َعن ﴿﴿﴿﴿    (((( EE EE

َتِجيُب Wَُ ا ِ َمن ال يَسـْ َتِجيُب Wَُ ا ِممن يَْدُعو ِمن ُدوِن ا® ِ َمن ال يَسـْ َتِجيُب Wَُ ا ِممن يَْدُعو ِمن ُدوِن ا® ِ َمن ال يَسـْ َتِجيُب Wَُ ا ِممن يَْدُعو ِمن ُدوِن ا® ِ َمن ال يَسـْ !! ِممن يَْدُعو ِمن ُدوِن ا® َضلَضلَضلَضل!! �� َوَمْن اَوَمْن اَوَمْن اَوَمْن ا��
ْم غَاِفلُوَن  ِ ْم غَاِفلُوَن ِ ِ ْم غَاِفلُوَن ِ ِ ْم غَاِفلُوَن ِ ْم َاكِفرِينَ ****    ُدعَاُدعَاُدعَاُدعَاهئهئهئِهئِ ْم َاكِفرِينَ عَْداًء َوَاكنُوا ِبِعَباَدِهتِ ْم َاكِفرِينَ عَْداًء َوَاكنُوا ِبِعَباَدِهتِ ْم َاكِفرِينَ عَْداًء َوَاكنُوا ِبِعَباَدِهتِ عَْداًء َوَاكنُوا ِبِعَباَدِهتِ �� َذا ُحِرشَ الناُس َاكنُوا لَهُْم اَذا ُحِرشَ الناُس َاكنُوا لَهُْم اَذا ُحِرشَ الناُس َاكنُوا لَهُْم اَذا ُحِرشَ الناُس َاكنُوا لَهُْم ا��

EE EE
﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َواَواَواَوا

        . . . .  هذا ٔايًضا يشمل النوعني هذا ٔايًضا يشمل النوعني هذا ٔايًضا يشمل النوعني هذا ٔايًضا يشمل النوعني]]]]٦٦٦٦، ، ، ، ٥٥٥٥: : : : أالحقافأالحقافأالحقافأالحقاف    [[[[    
        . . . . »»»»ا¼عاء هو العبادةا¼عاء هو العبادةا¼عاء هو العبادةا¼عاء هو العبادة««««: : : : وOÍ احلديث يقولوOÍ احلديث يقولوOÍ احلديث يقولوOÍ احلديث يقول

هنا الفيصل هنا الفيصل هنا الفيصل هنا الفيصل ) ) ) ) رررر ب ب ب بيشيشيشيشء ال يقدر عليه ٕاال هللا فهو مرشء ال يقدر عليه ٕاال هللا فهو مرشء ال يقدر عليه ٕاال هللا فهو مرشء ال يقدر عليه ٕاال هللا فهو مرشكككك ك ك ك كــــافافافاف����        مفن دعا غري هللامفن دعا غري هللامفن دعا غري هللامفن دعا غري هللا((((
    ))))ٕاذا دعإاذا دعإاذا دعإاذا دعاكككك فأجبه، فأجبه، فأجبه، فأجبه،((((     حديث حديث حديث حديثٔان تدعوا مبا يقدر ٔاو ال يقدر، فٔان تدعوا مبا يقدر ٔاو ال يقدر، فٔان تدعوا مبا يقدر ٔاو ال يقدر، فٔان تدعوا مبا يقدر ٔاو ال يقدر، فIIII يقدر يدخل حتت يقدر يدخل حتت يقدر يدخل حتت يقدر يدخل حتت
        . . . . حق املسمل عىل املسمل، ٕاذا دعاحق املسمل عىل املسمل، ٕاذا دعاحق املسمل عىل املسمل، ٕاذا دعاحق املسمل عىل املسمل، ٕاذا دعاكككك ٔان جتيب دعوته ٔان جتيب دعوته ٔان جتيب دعوته ٔان جتيب دعوته
، طيب فü ال يقدر عليه ال ، طيب فü ال يقدر عليه ال ، طيب فü ال يقدر عليه ال ، طيب فü ال يقدر عليه ال  جيوز جيوز جيوز جيوزٕاذن فدعوة إالنسان ٔاو إاذن فدعوة إالنسان ٔاو إاذن فدعوة إالنسان ٔاو إاذن فدعوة إالنسان ٔاو اJJJJلوق فü يقدر عليهلوق فü يقدر عليهلوق فü يقدر عليهلوق فü يقدر عليه

اشفين، اشفين، اشفين، اشفين، : : : : ٔاو ميتا، يدعوه يقولٔاو ميتا، يدعوه يقولٔاو ميتا، يدعوه يقولٔاو ميتا، يدعوه يقولجيوز، فهذا رشجيوز، فهذا رشجيوز، فهذا رشجيوز، فهذا رشكككك كفر تبار كفر تبار كفر تبار كفر تباركككك وتعاىل، اكن املدعو حيا  وتعاىل، اكن املدعو حيا  وتعاىل، اكن املدعو حيا  وتعاىل، اكن املدعو حيا 
        . . . . هل هذا يف مقدرة اهل هذا يف مقدرة اهل هذا يف مقدرة اهل هذا يف مقدرة اJJJJلوق؟ ال، سواء قال للحي ٔاو للميتلوق؟ ال، سواء قال للحي ٔاو للميتلوق؟ ال، سواء قال للحي ٔاو للميتلوق؟ ال، سواء قال للحي ٔاو للميت

Ü فالن Ü فالن Ü فالن Ü فالن : : : : سـواء اكن املدعو حيا ٔاو ميتا، ومن دعا حيا مبا يقدر عليه مسـواء اكن املدعو حيا ٔاو ميتا، ومن دعا حيا مبا يقدر عليه مسـواء اكن املدعو حيا ٔاو ميتا، ومن دعا حيا مبا يقدر عليه مسـواء اكن املدعو حيا ٔاو ميتا، ومن دعا حيا مبا يقدر عليه مثثثثل ٔان يقـولل ٔان يقـولل ٔان يقـولل ٔان يقـول((((
لكن رشلكن رشلكن رشلكن رشطططط ٔان يكون حيا  ٔان يكون حيا  ٔان يكون حيا  ٔان يكون حيا ) ) ) ) ٔاطعمين، ٔاو Ü فالن اسقين، وحنو ذO فال يشء عليهٔاطعمين، ٔاو Ü فالن اسقين، وحنو ذO فال يشء عليهٔاطعمين، ٔاو Ü فالن اسقين، وحنو ذO فال يشء عليهٔاطعمين، ٔاو Ü فالن اسقين، وحنو ذO فال يشء عليه

ع ٔان ٔاقول مليت Ü سـيدي فالن ٔاطعمين، ال يدخل ع ٔان ٔاقول مليت Ü سـيدي فالن ٔاطعمين، ال يدخل ع ٔان ٔاقول مليت Ü سـيدي فالن ٔاطعمين، ال يدخل ع ٔان ٔاقول مليت Ü سـيدي فالن ٔاطعمين، ال يدخل حاحاحاحارضرضرضرضا يقدر عىل ذO، ال ينفا يقدر عىل ذO، ال ينفا يقدر عىل ذO، ال ينفا يقدر عىل ذO، ال ينف
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يف dب الرشيف dب الرشيف dب الرشيف dب الرشكككك ٔايًضا، مع ٕانه للحا ٔايًضا، مع ٕانه للحا ٔايًضا، مع ٕانه للحا ٔايًضا، مع ٕانه للحارضرضرضرض واحلي جا واحلي جا واحلي جا واحلي جائئئئز، ٕانه يقدر عليه، ٔاما امليت فال ز، ٕانه يقدر عليه، ٔاما امليت فال ز، ٕانه يقدر عليه، ٔاما امليت فال ز، ٕانه يقدر عليه، ٔاما امليت فال 
        . . . . يقدر عىل يشءيقدر عىل يشءيقدر عىل يشءيقدر عىل يشء

مبثل هذا فٕانه مرشمبثل هذا فٕانه مرشمبثل هذا فٕانه مرشمبثل هذا فٕانه مرشكككك؛ ٔالن امليت والغائب ال ميكن ٔان ؛ ٔالن امليت والغائب ال ميكن ٔان ؛ ٔالن امليت والغائب ال ميكن ٔان ؛ ٔالن امليت والغائب ال ميكن ٔان . . . . ومن دعا ميتا ٔاو غائباومن دعا ميتا ٔاو غائباومن دعا ميتا ٔاو غائباومن دعا ميتا ٔاو غائبا((((
        . . . . مبثل هذامبثل هذامبثل هذامبثل هذا. . . . يقوميقوميقوميقوم

        ....ء العبادةء العبادةء العبادةء العبادة دعاء املسأ` ودعا دعاء املسأ` ودعا دعاء املسأ` ودعا دعاء املسأ` ودعا::::والدعاء نوعانوالدعاء نوعانوالدعاء نوعانوالدعاء نوعان
        .... هو س هو س هو س هو سؤؤؤؤال هللا من خريي ا¼نيا واالٓخرةال هللا من خريي ا¼نيا واالٓخرةال هللا من خريي ا¼نيا واالٓخرةال هللا من خريي ا¼نيا واالٓخرة::::فدعاء املسألةفدعاء املسألةفدعاء املسألةفدعاء املسألة

 يدخل فيه  يدخل فيه  يدخل فيه  يدخل فيه لكلكلكلك القرdت الظاهرة والباطنة؛ ٔالن املتعبد � طالب  القرdت الظاهرة والباطنة؛ ٔالن املتعبد � طالب  القرdت الظاهرة والباطنة؛ ٔالن املتعبد � طالب  القرdت الظاهرة والباطنة؛ ٔالن املتعبد � طالب ::::ودعاء العبـادةودعاء العبـادةودعاء العبـادةودعاء العبـادة
        ....بلسان مقالبلسان مقالبلسان مقالبلسان مقالــــه ولسان حاW من ربه قبول تô العبادة وإاله ولسان حاW من ربه قبول تô العبادة وإاله ولسان حاW من ربه قبول تô العبادة وإاله ولسان حاW من ربه قبول تô العبادة وإال����بة علهيابة علهيابة علهيابة علهيا
ي عن دعي عن دعي عن دعي عن دعــــاء اء اء اء  غغغغــــري هللا والثناء عىل ري هللا والثناء عىل ري هللا والثناء عىل ري هللا والثناء عىل وووولكلكلكلك ما ورد يف القرآن من أالمر d¼عاء والهن ما ورد يف القرآن من أالمر d¼عاء والهن ما ورد يف القرآن من أالمر d¼عاء والهن ما ورد يف القرآن من أالمر d¼عاء والهنــــ

يبقى هذا نوع من العبادة اÍي هو يبقى هذا نوع من العبادة اÍي هو يبقى هذا نوع من العبادة اÍي هو يبقى هذا نوع من العبادة اÍي هو ) ) ) ) ا¼اعني يا¼اعني يا¼اعني يا¼اعني يتتتتناول دعاء املسأ` ودعاء العبادةناول دعاء املسأ` ودعاء العبادةناول دعاء املسأ` ودعاء العبادةناول دعاء املسأ` ودعاء العبادة
        ....العبادة اÍي هو ا¼عاءالعبادة اÍي هو ا¼عاءالعبادة اÍي هو ا¼عاءالعبادة اÍي هو ا¼عاء

حنن تلكمنا عنه قبل حنن تلكمنا عنه قبل حنن تلكمنا عنه قبل حنن تلكمنا عنه قبل ::::))))احملبة واخلوف والرجاءاحملبة واخلوف والرجاءاحملبة واخلوف والرجاءاحملبة واخلوف والرجاء: : : : ومن أنواع العبادةومن أنواع العبادةومن أنواع العبادةومن أنواع العبادة(((())))٤،٣،٢٤،٣،٢٤،٣،٢٤،٣،٢ ( ( ( (
وافر يف وافر يف وافر يف وافر يف  هذا البد ٔان يت هذا البد ٔان يت هذا البد ٔان يت هذا البد ٔان يتذO قلنا ٕان كامل احلب وكامل اخلوف والرجاء وقلنا ٕانذO قلنا ٕان كامل احلب وكامل اخلوف والرجاء وقلنا ٕانذO قلنا ٕان كامل احلب وكامل اخلوف والرجاء وقلنا ٕانذO قلنا ٕان كامل احلب وكامل اخلوف والرجاء وقلنا ٕان

احلب واخلوف والرجاء، وذكر6 احلب واخلوف والرجاء، وذكر6 احلب واخلوف والرجاء، وذكر6 احلب واخلوف والرجاء، وذكر6 : : : : من أالصول اليت يبىن علهيا العبادة ثالثمن أالصول اليت يبىن علهيا العبادة ثالثمن أالصول اليت يبىن علهيا العبادة ثالثمن أالصول اليت يبىن علهيا العبادة ثالثالعبادة،العبادة،العبادة،العبادة،
        . . . . االÜٓت اليت تتلكم عن ذO، ويه آية الفاحتة وآية إالاالÜٓت اليت تتلكم عن ذO، ويه آية الفاحتة وآية إالاالÜٓت اليت تتلكم عن ذO، ويه آية الفاحتة وآية إالاالÜٓت اليت تتلكم عن ذO، ويه آية الفاحتة وآية إالرسرسرسرساءاءاءاء

        . . . . وهذا عبادة قلبيةوهذا عبادة قلبيةوهذا عبادة قلبيةوهذا عبادة قلبية    ))))التوكلالتوكلالتوكلالتوكل: : : : ومن أنواعهاومن أنواعهاومن أنواعهاومن أنواعها(((())))٥٥٥٥((((
        ....وهو Æعوهو Æعوهو Æعوهو ÆعMMMMد عىل الد عىل الد عىل الد عىل اليشيشيشيشءءءء((((

تعاىل اعتعاىل اعتعاىل اعتعاىل اعMMMMدا عليدا عليدا عليدا عليــــه وثقة به مع ه وثقة به مع ه وثقة به مع ه وثقة به مع هو صدق تفويض أالمر ٕاىل هللا هو صدق تفويض أالمر ٕاىل هللا هو صدق تفويض أالمر ٕاىل هللا هو صدق تفويض أالمر ٕاىل هللا : : : : والتووالتووالتووالتولكلكلكلك عىل هللا عىل هللا عىل هللا عىل هللا
ع املضارع املضارع املضارع املضار         ....))))مبارشة ما رشع ؤاdح من أالسـباب لتحصيمبارشة ما رشع ؤاdح من أالسـباب لتحصيمبارشة ما رشع ؤاdح من أالسـباب لتحصيمبارشة ما رشع ؤاdح من أالسـباب لتحصيــــل املنل املنل املنل املنــــافع ودفافع ودفافع ودفافع ودفــــ
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        : : : : ننننااااالتوكل شيئالتوكل شيئالتوكل شيئالتوكل شيئ
 اختاذ ٔاسـباب، فٕان ختىل ٔاحدمه عن االٓخر مل يكن  اختاذ ٔاسـباب، فٕان ختىل ٔاحدمه عن االٓخر مل يكن  اختاذ ٔاسـباب، فٕان ختىل ٔاحدمه عن االٓخر مل يكن  اختاذ ٔاسـباب، فٕان ختىل ٔاحدمه عن االٓخر مل يكن ::::والثانيوالثانيوالثانيوالثاني هو تفويض،  هو تفويض،  هو تفويض،  هو تفويض، ::::األولاألولاألولاألول

توتوتوتوNNNN، يبقى قدح يف التو، يبقى قدح يف التو، يبقى قدح يف التو، يبقى قدح يف التولكلكلكلك، فٕان تر، فٕان تر، فٕان تر، فٕان تركككك أالسـباب فهذا توا أالسـباب فهذا توا أالسـباب فهذا توا أالسـباب فهذا توالكلكلكلك وٕان تر وٕان تر وٕان تر وٕان تركككك Æع Æع Æع ÆعMMMMد فهذا د فهذا د فهذا د فهذا 
        . . . . كككك، ٔاي اعمتد عىل غري هللا تعاىل فهو رش، ٔاي اعمتد عىل غري هللا تعاىل فهو رش، ٔاي اعمتد عىل غري هللا تعاىل فهو رش، ٔاي اعمتد عىل غري هللا تعاىل فهو رشكككك، والتو، والتو، والتو، والتولكلكلكلك رش رش رش رشطططط يف حصة إالسالم يف حصة إالسالم يف حصة إالسالم يف حصة إالسالمرش رش رش رش 
ِمِننيَ ﴿﴿﴿﴿: : : : قال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىل(((( ِمِننيَ ْ ِمِننيَ ْ ْؤِمِننيَ ْ ؤ! ؤ! ؤ! ن ُكنن ُكنن ُكنن ُكنمتمتمتُمت مُ مُ مُ م! EE EE

ُوا ا ُوا ا ُوا ا ُوا ا ِ فَتََولكلكلكلك ِ فَتََوَوعََىل ا® ِ فَتََوَوعََىل ا® ِ فَتََوَوعََىل ا® : : : : ، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل    ]]]]٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوعََىل ا®
ُبهُ ﴿﴿﴿﴿ ِ فَهَُو َحسـْ ْ عََىل ا® ُبهُ  ِ فَهَُو َحسـْ ْ عََىل ا® ُبهُ  ِ فَهَُو َحسـْ ْ عََىل ا® ُبهُ  ِ فَهَُو َحسـْ ْ عََىل ا®          هذا التو هذا التو هذا التو هذا التولكلكلكلك، ، ، ، ]]]]٣٣٣٣: : : : الطالقالطالقالطالقالطالق[[[[         ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَمن يَتََو َوَمن يَتََو َوَمن يَتََو َوَمن يَتََولكلكلكلك

ا التفويض  التفويض  التفويض  التفويض ::::ل لغةل لغةل لغةل لغةالتوكالتوكالتوكالتوك    
ً
اوالتوكل على اهللا شرع
ً
اوالتوكل على اهللا شرع
ً
اوالتوكل على اهللا شرع
ً
هو تفويض أالمور ٕاليه هو تفويض أالمور ٕاليه هو تفويض أالمور ٕاليه هو تفويض أالمور ٕاليه : : : : والتوكل على اهللا شرع

ُوا ﴿﴿﴿﴿: : : : قول هللا تبارقول هللا تبارقول هللا تبارقول هللا تباركككك وتعاىل وتعاىل وتعاىل وتعاىل::::    والدليل على أنه شرط يف اإلسالموالدليل على أنه شرط يف اإلسالموالدليل على أنه شرط يف اإلسالموالدليل على أنه شرط يف اإلسالمسـبحانه، سـبحانه، سـبحانه، سـبحانه،  ُوا  ُوا  ُوا  ِ فَتََولكلكلكلك ِ فَتََو َوعََىل ا® ِ فَتََو َوعََىل ا® ِ فَتََو َوعََىل ا®  َوعََىل ا®
ِمِننيَ  ِمِننيَ ْ ِمِننيَ ْ ْؤِمِننيَ ْ ؤ! ؤ! ؤ! ن ُكنن ُكنن ُكنن ُكنمتمتمتُمت مُ مُ مُ م! EE EE

 ﴾، واحلديث وهو يف وصف السـبعني ٔالف قال ه ﴾، واحلديث وهو يف وصف السـبعني ٔالف قال ه ﴾، واحلديث وهو يف وصف السـبعني ٔالف قال ه ﴾، واحلديث وهو يف وصف السـبعني ٔالف قال هؤؤؤؤالء اÍين الء اÍين الء اÍين الء اÍين اااا
مه اÍين ال يسرتقون وال يتطريون مه اÍين ال يسرتقون وال يتطريون مه اÍين ال يسرتقون وال يتطريون مه اÍين ال يسرتقون وال يتطريون ««««: : : : عذاب قالعذاب قالعذاب قالعذاب قاليدخلون اجلنة بغري حساب وال يدخلون اجلنة بغري حساب وال يدخلون اجلنة بغري حساب وال يدخلون اجلنة بغري حساب وال 
        ....»»»»وال يكتوون وعىل رهبم يتووال يكتوون وعىل رهبم يتووال يكتوون وعىل رهبم يتووال يكتوون وعىل رهبم يتولكلكلكلكونونونون

التوالتوالتوالتولكلكلكلك هذا س هذا س هذا س هذا سننننسـتصحبه يف سـتصحبه يف سـتصحبه يف سـتصحبه يف لكلكلكلك العبادات اليت تأيت بعد ذO و ٔايضا يف املظاهر  العبادات اليت تأيت بعد ذO و ٔايضا يف املظاهر  العبادات اليت تأيت بعد ذO و ٔايضا يف املظاهر  العبادات اليت تأيت بعد ذO و ٔايضا يف املظاهر 
        . . . . اليت فهيا الرشاليت فهيا الرشاليت فهيا الرشاليت فهيا الرشكككك ٔالن أكرثها تقام عىل هذه العبادة وفقد هذه العبادة ٔالن أكرثها تقام عىل هذه العبادة وفقد هذه العبادة ٔالن أكرثها تقام عىل هذه العبادة وفقد هذه العبادة ٔالن أكرثها تقام عىل هذه العبادة وفقد هذه العبادة

طلوب ودفع املكروه مع الثقة طلوب ودفع املكروه مع الثقة طلوب ودفع املكروه مع الثقة طلوب ودفع املكروه مع الثقة  هو Æع هو Æع هو Æع هو ÆعMMMMد عىل هللا يف حصول املد عىل هللا يف حصول املد عىل هللا يف حصول املد عىل هللا يف حصول امل::::إذن التوكلإذن التوكلإذن التوكلإذن التوكل
        . . . . وفعل أالسـباب املأذون فهيا رشعًاوفعل أالسـباب املأذون فهيا رشعًاوفعل أالسـباب املأذون فهيا رشعًاوفعل أالسـباب املأذون فهيا رشعًا

        ::::ننننااااالتوكيل مطلوب فيه أمرالتوكيل مطلوب فيه أمرالتوكيل مطلوب فيه أمرالتوكيل مطلوب فيه أمر
        . . . .  ٔان يكون Æع ٔان يكون Æع ٔان يكون Æع ٔان يكون ÆعMMMMد عىل هللا اعد عىل هللا اعد عىل هللا اعد عىل هللا اعMMMMدا صادقا حقيقيادا صادقا حقيقيادا صادقا حقيقيادا صادقا حقيقيا----١١١١
        . . . .  يف أالسـباب املأذون هبا رشعًا يف أالسـباب املأذون هبا رشعًا يف أالسـباب املأذون هبا رشعًا يف أالسـباب املأذون هبا رشعًا----٢٢٢٢
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َتِعنيُ ﴿﴿﴿﴿    : : : : هو نصف ا¼ين، قال تعاىلهو نصف ا¼ين، قال تعاىلهو نصف ا¼ين، قال تعاىلهو نصف ا¼ين، قال تعاىل::::موقعه من الدينموقعه من الدينموقعه من الدينموقعه من الدين َتِعنيُ َ نَسـْ َتِعنيُ َ نَسـْ َتِعنيُ َ نَسـْ كككَك نَسـْ ÜÜÜÜ
EE EE
كككَك نَْعُبُد َواَ نَْعُبُد َواَ نَْعُبُد َواَ نَْعُبُد َوا ÜÜÜÜ EE EE

﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اااا
ْ عَلَْيهِ ﴿﴿﴿﴿: : : :  وقال تعاىل وقال تعاىل وقال تعاىل وقال تعاىل    ]]]]٥٥٥٥: : : : الفاحتةالفاحتةالفاحتةالفاحتة    [[[[     ْ عَلَْيهِ  ْ عَلَْيهِ  ْ عَلَْيهِ      ﴿﴿﴿﴿: : : : ، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل]]]]١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣: : : : هودهودهودهود[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  فَاْعُبْدُه َوتََو فَاْعُبْدُه َوتََو فَاْعُبْدُه َوتََو فَاْعُبْدُه َوتََولكلكلكلك

ِنيبُ ِنيبُ ِنيبُ ِنيبُ  �� لَْيِه الَْيِه الَْيِه الَْيِه ا��
EE EE
ُْت َوا ُْت َوا ُْت َوا ُْت َوا         . . . . ، فال ميكن حتقيق العبادة ٕاال dلتو، فال ميكن حتقيق العبادة ٕاال dلتو، فال ميكن حتقيق العبادة ٕاال dلتو، فال ميكن حتقيق العبادة ٕاال dلتولكلكلكلك]]]]٨٨٨٨٨٨٨٨: : : : هودهودهودهود[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ عَلَْيِه تََوعَلَْيِه تََوعَلَْيِه تََوعَلَْيِه تََولكلكلكلك

        : : : : والتوكل ثالثة أقساموالتوكل ثالثة أقساموالتوكل ثالثة أقساموالتوكل ثالثة أقسام

        . . . .  تو تو تو تولكلكلكلك عبادة وخضوع عبادة وخضوع عبادة وخضوع عبادة وخضوع----١١١١
        . . . .  وتو وتو وتو وتولكلكلكلك عىل  عىل  عىل  عىل خشصخشصخشصخشص فü يقدر عليه فü يقدر عليه فü يقدر عليه فü يقدر عليه----٢٢٢٢
        . . . .  وواك` وواك` وواك` وواك`----٣٣٣٣

        . . . . توتوتوتولكلكلكلك عبادة وخضوع مفن  عبادة وخضوع مفن  عبادة وخضوع مفن  عبادة وخضوع مفن رصرصرصرصفها لغري هللا فقد ٔارشفها لغري هللا فقد ٔارشفها لغري هللا فقد ٔارشفها لغري هللا فقد ٔارشكككك رشاك أك رشاك أك رشاك أك رشاك أكربربربرب: : : : األولاألولاألولاألول

        . . . .  تو تو تو تولكلكلكلك عىل  عىل  عىل  عىل خشصخشصخشصخشص فü يقدر عليه رش فü يقدر عليه رش فü يقدر عليه رش فü يقدر عليه رشكككك ٔاصغر عىل أالقل ٔاصغر عىل أالقل ٔاصغر عىل أالقل ٔاصغر عىل أالقل::::الثانيالثانيالثانيالثاني

واك`، هو يوواك`، هو يوواك`، هو يوواك`، هو يولكلكلكلك    خشصخشصخشصخشص وهذه ليس فهيا اع وهذه ليس فهيا اع وهذه ليس فهيا اع وهذه ليس فهيا اعMMMMد وال ٔاي يشء من هذا، يه د وال ٔاي يشء من هذا، يه د وال ٔاي يشء من هذا، يه د وال ٔاي يشء من هذا، يه : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث
        . . . . التوكيل وحنوهالتوكيل وحنوهالتوكيل وحنوهالتوكيل وحنوه

        .... والرهبة واخلشوع والرهبة واخلشوع والرهبة واخلشوع والرهبة واخلشوعالرغبةالرغبةالرغبةالرغبة: : : : ومن أنواع العبادةومن أنواع العبادةومن أنواع العبادةومن أنواع العبادة(((())))٨،٧،٦٨،٧،٦٨،٧،٦٨،٧،٦((((

الرغبة ترغب يف يشء ٔانت الرغبة ترغب يف يشء ٔانت الرغبة ترغب يف يشء ٔانت الرغبة ترغب يف يشء ٔانت ) ) ) ) مفحبة الوصول ٕاىل المفحبة الوصول ٕاىل المفحبة الوصول ٕاىل المفحبة الوصول ٕاىل اليشيشيشيشء اء اء اء احملحملحملحملبوببوببوببوب: : : : فأما الرغبةفأما الرغبةفأما الرغبةفأما الرغبة((((
        . . . . حتب ٔان تصل لحتب ٔان تصل لحتب ٔان تصل لحتب ٔان تصل ليشيشيشيشء متيل ٕاليه ترغب فيهء متيل ٕاليه ترغب فيهء متيل ٕاليه ترغب فيهء متيل ٕاليه ترغب فيه

يعين خوف يكون يف العبد يورثه ٔان يعين خوف يكون يف العبد يورثه ٔان يعين خوف يكون يف العبد يورثه ٔان يعين خوف يكون يف العبد يورثه ٔان ) ) ) )  اخلوف امل اخلوف امل اخلوف امل اخلوف املمثمثمثمثـر للهرب من اـر للهرب من اـر للهرب من اـر للهرب من اJJJJوفوفوفوف::::والرهبةوالرهبةوالرهبةوالرهبة((((
 وترهيب،  وترهيب،  وترهيب،  وترهيب، هيهيهيهيرب ممن خياف هذا هو الرهبة، OÍ العظة اكنت عبارة عن ترغيبرب ممن خياف هذا هو الرهبة، OÍ العظة اكنت عبارة عن ترغيبرب ممن خياف هذا هو الرهبة، OÍ العظة اكنت عبارة عن ترغيبرب ممن خياف هذا هو الرهبة، OÍ العظة اكنت عبارة عن ترغيب
        . . . . يعين حبيث ٕانه ميتنع مما خياف، فالرهبة خوف ميعين حبيث ٕانه ميتنع مما خياف، فالرهبة خوف ميعين حبيث ٕانه ميتنع مما خياف، فالرهبة خوف ميعين حبيث ٕانه ميتنع مما خياف، فالرهبة خوف ممثمثمثمثر للهرب من ار للهرب من ار للهرب من ار للهرب من اJJJJوفوفوفوف

مل لقضائه الكومل لقضائه الكومل لقضائه الكومل لقضائه الكوينينينين والرشعي والرشعي والرشعي والرشعي::::واخلشوعواخلشوعواخلشوعواخلشوع((((         )))) اÍل واخلضوع لعظمة هللا حبيث يس اÍل واخلضوع لعظمة هللا حبيث يس اÍل واخلضوع لعظمة هللا حبيث يس اÍل واخلضوع لعظمة هللا حبيث يستتتتسسسســــ
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َ ِمْن ِعَباِدِه ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    ويه اخلوف مقرون بعملويه اخلوف مقرون بعملويه اخلوف مقرون بعملويه اخلوف مقرون بعمل: : : : ٔاما اخلشـيةٔاما اخلشـيةٔاما اخلشـيةٔاما اخلشـية َ ِمْن ِعَباِدِه َ ا® َ ِمْن ِعَباِدِه َ ا® َ ِمْن ِعَباِدِه َ ا® ىشىشىشَىش ا® َما َخيْ َما َخيْن َما َخيْن َما َخيْن ن
EE EE
 ا ا ا ا

 من؟ العلامء،  من؟ العلامء،  من؟ العلامء،  من؟ العلامء، ����يعين أكرث الناس خوفا وخشـية � يعين أكرث الناس خوفا وخشـية � يعين أكرث الناس خوفا وخشـية � يعين أكرث الناس خوفا وخشـية � ، ، ، ، ]]]]٢٢٢٢٨٨٨٨: : : : فاطرفاطرفاطرفاطر[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ الُعلََماءُ الُعلََماءُ الُعلََماءُ الُعلََماءُ 
        ....والوجل خوف مقرون بتعظميوالوجل خوف مقرون بتعظميوالوجل خوف مقرون بتعظميوالوجل خوف مقرون بتعظمي. . . . فهو خوف مقرون بعملفهو خوف مقرون بعملفهو خوف مقرون بعملفهو خوف مقرون بعمل

 خوف مبين عىل عمل بعظمة مـن خيشاه وكامل س خوف مبين عىل عمل بعظمة مـن خيشاه وكامل س خوف مبين عىل عمل بعظمة مـن خيشاه وكامل س خوف مبين عىل عمل بعظمة مـن خيشاه وكامل ســــلطانه، لطانه، لطانه، لطانه، ::::اخلشيةاخلشيةاخلشيةاخلشية ومنها  ومنها  ومنها  ومنها (((())))٩٩٩٩((((
َشْوُمهْ َواْخَشْوينينينِين ِ ِ ِ ﴿﴿﴿﴿: : : : ققققــــال هللا تعال هللا تعال هللا تعال هللا تعــــاىلاىلاىلاىل َشْوُمهْ َواْخَشْوفََال َختْ َشْوُمهْ َواْخَشْوفََال َختْ َشْوُمهْ َواْخَشْوفََال َختْ         ].].].].١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ فََال َختْ

ه واجتناب معصيته، قال ه واجتناب معصيته، قال ه واجتناب معصيته، قال ه واجتناب معصيته، قال  يه الرجوع ٕاىل هللا يه الرجوع ٕاىل هللا يه الرجوع ٕاىل هللا يه الرجوع ٕاىل هللا::::اإلنابةاإلنابةاإلنابةاإلنابة    ))))١٠١٠١٠١٠((((  تع تع تع تعــــاىل dلقياىل dلقياىل dلقياىل dلقيــــام بطاعتام بطاعتام بطاعتام بطاعتــــ
ْسِلُموا Wَُ ْسِلُموا Wَُ ْسِلُموا Wَُ ْسِلُموا Wَُ ﴿﴿﴿﴿: : : : هللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىل �� ْ َوا�� ْ َواُ ْ َواُ مكمكمكُمكْ َواُ ِِ ِِّّ ّّ َىل َربَىل َربَىل َربَىل َرب EE EE

ِنيُبوا اِنيُبوا اِنيُبوا اِنيُبوا ا ��         ]. ]. ]. ]. ٥٤٥٤٥٤٥٤: : : : الزمـرالزمـرالزمـرالزمـر[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َوا َوا َوا َوا��

 يه طلب العون من هللا يف حتقيـق ٔامـور ا¼ين وا¼نيا، قال  يه طلب العون من هللا يف حتقيـق ٔامـور ا¼ين وا¼نيا، قال  يه طلب العون من هللا يف حتقيـق ٔامـور ا¼ين وا¼نيا، قال  يه طلب العون من هللا يف حتقيـق ٔامـور ا¼ين وا¼نيا، قال ::::واالستعانةواالستعانةواالستعانةواالستعانة))))١١١١١١١١((((

َتِعنيُ ﴿﴿﴿﴿    : : : : هللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىل َتِعنيُ َ نَسـْ َتِعنيُ َ نَسـْ َتِعنيُ َ نَسـْ كككَك نَسـْ ÜÜÜÜ
EE EE
كككَك نَْعُبُد َواَ نَْعُبُد َواَ نَْعُبُد َواَ نَْعُبُد َوا ÜÜÜÜ EE EE

 يف وصيته البن  يف وصيته البن  يف وصيته البن  يف وصيته البن ����        ، وق، وق، وق، وقــــالالالال]]]]٥٥٥٥: : : : لفاحتةلفاحتةلفاحتةلفاحتةاااا    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اااا
        ....»»»»ٕاذا اسـتعنت فاسـتعن �dٕاذا اسـتعنت فاسـتعن �dٕاذا اسـتعنت فاسـتعن �dٕاذا اسـتعنت فاسـتعن �d««««: : : : عباسعباسعباسعباس

قُْل قُْل قُْل قُْل ﴿﴿﴿﴿        ::::ويه طلب إالعاذة وامحلاية من املكـروه، قال هللا تعاىلويه طلب إالعاذة وامحلاية من املكـروه، قال هللا تعاىلويه طلب إالعاذة وامحلاية من املكـروه، قال هللا تعاىلويه طلب إالعاذة وامحلاية من املكـروه، قال هللا تعاىل: : : :  االستعاذة االستعاذة االستعاذة االستعاذة))))١١١١٢٢٢٢((((
ِّّ الَفلَِق ِ الَفلَِق ِ الَفلَِق ِ الَفلَِق  ُعوُذ ِبَربُعوُذ ِبَربُعوُذ ِبَربُعوُذ ِبَرّبّ �� ِ َما َخلََق ِ َما َخلََق ِ َما َخلََق ِ َما َخلََق ****    اااا�� ّّ ُعوُذ ُعوُذ ُعوُذ ُعوُذ ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل، و ، و ، و ، و ]]]]٢٢٢٢، ، ، ، ١١١١: : : : الفلقالفلقالفلقالفلق    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِمن َرشِمن َرشِمن َرشِمن َرشّّ �� قُْل اقُْل اقُْل اقُْل ا��
ِّّ الناِس ِ الناِس ِ الناِس ِ الناِس  Wَِ الناِس Wَِ الناِس Wَِ الناِس Wَِ الناِس ****    َمôِِ الناِس َمôِِ الناِس َمôِِ الناِس َمôِِ الناِس ****    ِبَربِبَربِبَربِبَرّبّ EE EE

ِ الَوْسَواِس اخلَناِس ِ الَوْسَواِس اخلَناِس ِ الَوْسَواِس اخلَناِس ِ الَوْسَواِس اخلَناِس ****    اااا ّّ     - - - - ١١١١::::الناسالناسالناسالناس    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِمن َرشِمن َرشِمن َرشِمن َرشّّ
        . . . .  ومن مكروه ومن مكروه ومن مكروه ومن مكروه رش رش رش رش فهو طلب إالعاذة من فهو طلب إالعاذة من فهو طلب إالعاذة من فهو طلب إالعاذة من]]]]٤٤٤٤

دة والهالدة والهالدة والهالدة والهالكككك، قال ، قال ، قال ، قال ::::أما االستغاثةأما االستغاثةأما االستغاثةأما االستغاثة((((    ))))١٣١٣١٣١٣((((  وهو طلب الغوث، وهو إالنقاذ من الش وهو طلب الغوث، وهو إالنقاذ من الش وهو طلب الغوث، وهو إالنقاذ من الش وهو طلب الغوث، وهو إالنقاذ من الشــــ
َ ﴿﴿﴿﴿    : : : : هللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىل َ ْذ ت َ ْذ ت َ ْذ ت ْذ ت

EE EE
َن املَالئئئئَِكِة َِكِة َِكِة َِكِة اااا َن املَالِ َن املَالِ َن املَالِ ِّّ ��لٍْف ملٍْف ملٍْف ملٍْف ّمّ ُمك ِباُ ِباُ ِباُ ِبا�� مك! مك! مك! ْ ا�ّين�ّين�ّين�ّينِ ُمِمدِ ُمِمدِ ُمِمدِ ُمِمد! ْ اُ ْ اُ اَب لَمكمكمكُمكْ اُ ََ اَب ل ََ اَب ل ََ َتجججَجاَب ل ْ فَاسـْ َتُ ْ فَاسـْ َتُ ْ فَاسـْ َتُ مكمكمكُمكْ فَاسـْ َتِغيثُوَن َرب َتِغيثُوَن َربسـْ َتِغيثُوَن َربسـْ َتِغيثُوَن َربسـْ سـْ

فيه اسـتغاثة فü يقدر عليه إالنسان فيه اسـتغاثة فü يقدر عليه إالنسان فيه اسـتغاثة فü يقدر عليه إالنسان فيه اسـتغاثة فü يقدر عليه إالنسان : : : :  وÆسـتغاثة فهيا شقني وÆسـتغاثة فهيا شقني وÆسـتغاثة فهيا شقني وÆسـتغاثة فهيا شقني]]]]٩٩٩٩: : : : أالنفالأالنفالأالنفالأالنفال    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ُمْرِدِفنيَ ُمْرِدِفنيَ ُمْرِدِفنيَ ُمْرِدِفنيَ 
هِ ﴿﴿﴿﴿: : : : وهذا جاوهذا جاوهذا جاوهذا جائئئئزززز هِ ِ هِ ِ هِ ِ ِ ّّ ي ِمْن عَُدّوّ ِ Íيَعتِِه عََىل ا ي ِمن شـِ ِ Íَتَغاثَُه ا ي ِمْن عَُدو فَاسـْ ِ Íيَعتِِه عََىل ا ي ِمن شـِ ِ Íَتَغاثَُه ا ي ِمْن عَُدو فَاسـْ ِ Íيَعتِِه عََىل ا ي ِمن شـِ ِ Íَتَغاثَُه ا ي ِمْن عَُدو فَاسـْ ِ Íيَعتِِه عََىل ا ي ِمن شـِ ِ Íَتَغاثَُه ا ، ، ، ، ]]]]١٥١٥١٥١٥: : : : القصالقصالقصالقصصصصص[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  فَاسـْ
        . . . . فهذه جافهذه جافهذه جافهذه جائئئئزةزةزةزة
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ْذ ْذ ْذ ْذ إ إ إ إ ﴿ِ ﴿ِ ﴿ِ ﴿ِ : : : : ٔاما إالسـتغاثة اليت ال يقدر علهيا ٕاال هللا مفن ٔاما إالسـتغاثة اليت ال يقدر علهيا ٕاال هللا مفن ٔاما إالسـتغاثة اليت ال يقدر علهيا ٕاال هللا مفن ٔاما إالسـتغاثة اليت ال يقدر علهيا ٕاال هللا مفن رصرصرصرصفها لغري هللا فقد ٔارشفها لغري هللا فقد ٔارشفها لغري هللا فقد ٔارشفها لغري هللا فقد ٔارشكككك
 ُْ ْ ُ ْ اَب لَمكمكمكُمكْ ُ اَب لََ اَب لََ َتجججَجاَب لََ ْ فَاسـْ َتُ ْ فَاسـْ َتُ ْ فَاسـْ َتُ مكمكمكُمكْ فَاسـْ َتِغيثُوَن َرب تَسـْ َتِغيثُوَن َرب تَسـْ َتِغيثُوَن َرب تَسـْ َتِغيثُوَن َرب         ....﴾﴾﴾﴾تَسـْ

ه اخلصوه اخلصوه اخلصوه اخلصوصصصص تقرd  تقرd  تقرd  تقرd ::::ومنها الذبحومنها الذبحومنها الذبحومنها الذبح((((    ))))١٤١٤١٤١٤(((( دم علـى وجدم علـى وجدم علـى وجدم علـى وجــــ ة الة الة الة الــــ  وهو ٕازهاق الروح dٕراق وهو ٕازهاق الروح dٕراق وهو ٕازهاق الروح dٕراق وهو ٕازهاق الروح dٕراقــــ
وٕان اÍحب يكون وٕان اÍحب يكون وٕان اÍحب يكون وٕان اÍحب يكون  وفيه عقيدة ل وفيه عقيدة ل وفيه عقيدة ل وفيه عقيدة لTTTTحب ،حب ،حب ،حب ، فقه ل فقه ل فقه ل فقه لTTTTحب، حب، حب، حب، طبعا فيهطبعا فيهطبعا فيهطبعا فيه) ) ) ) ٕاىل هللا، قال هللا تعاىلٕاىل هللا، قال هللا تعاىلٕاىل هللا، قال هللا تعاىلٕاىل هللا، قال هللا تعاىل

�، �، �، �، خشصخشصخشصخشص يأيت يذحب، يقول سأذحب ٔالهل هللا، هذا رش يأيت يذحب، يقول سأذحب ٔالهل هللا، هذا رش يأيت يذحب، يقول سأذحب ٔالهل هللا، هذا رش يأيت يذحب، يقول سأذحب ٔالهل هللا، هذا رشكككك، مع ٕانه جاهل لكن ، مع ٕانه جاهل لكن ، مع ٕانه جاهل لكن ، مع ٕانه جاهل لكن 
ٔاعرفه ٔاقول W معىن ٕان ٔانت جتعل هذا اÍحب عبادة ٔاي تأخذ ٔاجرٔاعرفه ٔاقول W معىن ٕان ٔانت جتعل هذا اÍحب عبادة ٔاي تأخذ ٔاجرٔاعرفه ٔاقول W معىن ٕان ٔانت جتعل هذا اÍحب عبادة ٔاي تأخذ ٔاجرٔاعرفه ٔاقول W معىن ٕان ٔانت جتعل هذا اÍحب عبادة ٔاي تأخذ ٔاجركككك من هللا،  من هللا،  من هللا،  من هللا، 

        . . . . حتحتحتحتتتتتسب ٔاجرسب ٔاجرسب ٔاجرسب ٔاجركككك من عند هللا من عند هللا من عند هللا من عند هللا
ٔاذحب � ؤاوزعها فü ٔامرٔاذحب � ؤاوزعها فü ٔامرٔاذحب � ؤاوزعها فü ٔامرٔاذحب � ؤاوزعها فü ٔامركككك    ٔا6 ٔاقول سأذحب ٔالهل هللا ٔالجل ٔان ٔاوزعها يعين، قل ٔا6 ٔاقول سأذحب ٔالهل هللا ٔالجل ٔان ٔاوزعها يعين، قل ٔا6 ٔاقول سأذحب ٔالهل هللا ٔالجل ٔان ٔاوزعها يعين، قل ٔا6 ٔاقول سأذحب ٔالهل هللا ٔالجل ٔان ٔاوزعها يعين، قل 

هللا، ٔالن اÍحب عبادة، ؤان يسمي هللا علهيا ؤان يذحب املريء واحللقوم والودجني هللا، ٔالن اÍحب عبادة، ؤان يسمي هللا علهيا ؤان يذحب املريء واحللقوم والودجني هللا، ٔالن اÍحب عبادة، ؤان يسمي هللا علهيا ؤان يذحب املريء واحللقوم والودجني هللا، ٔالن اÍحب عبادة، ؤان يسمي هللا علهيا ؤان يذحب املريء واحللقوم والودجني 
        وطبعا فيه نوع من آداب الوطبعا فيه نوع من آداب الوطبعا فيه نوع من آداب الوطبعا فيه نوع من آداب الزتزتزتزتكية يف اÍحب، ٕاذن اÍحب عبادة ما ا¼ليل؟كية يف اÍحب، ٕاذن اÍحب عبادة ما ا¼ليل؟كية يف اÍحب، ٕاذن اÍحب عبادة ما ا¼ليل؟كية يف اÍحب، ٕاذن اÍحب عبادة ما ا¼ليل؟

ِّّ ِ ِ ِ ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىلقال هللا تعاىل(((( ِ َرّبّ ِ َربِ َوَمْحَياَي َوَمَماِيت ِ® ِ َربِ َوَمْحَياَي َوَمَماِيت ِ® ِ َربِ َوَمْحَياَي َوَمَماِيت ِ® ن َصالِيت َونُُسن َصالِيت َونُُسن َصالِيت َونُُسن َصالِيت َونُُسيكيكيكِيك َوَمْحَياَي َوَمَماِيت ِ® EE EE
﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الَعالَِمنيَ الَعالَِمنيَ الَعالَِمنيَ الَعالَِمنيَ قُْل اقُْل اقُْل اقُْل ا

َِّّك َواْحنَرْ َِك َواْحنَرْ َِك َواْحنَرْ َِك َواْحنَرْ ﴿﴿﴿﴿    : : : :  نس نس نس نسيكيكيكيك ٔاي ذحبي، وقال تعاىل ٔاي ذحبي، وقال تعاىل ٔاي ذحبي، وقال تعاىل ٔاي ذحبي، وقال تعاىل    ]]]]١١١١٦٦٦٦٢٢٢٢: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام    [[[[     ّّ ِّّ ِلَربِ ِلَربِ ِلَربِ ِلَرب ، ، ، ، ]]]]٢٢٢٢: : : : الكوالكوالكوالكوثثثثرررر    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ فََصلفََصلفََصلفََصّلّ

        . . . .  والنذر ٔايًضا عبادة والنذر ٔايًضا عبادة والنذر ٔايًضا عبادة والنذر ٔايًضا عبادة))))����ٔاي كام تصٔاي كام تصٔاي كام تصٔاي كام تصيليليليل � فاجعل حنر � فاجعل حنر � فاجعل حنر � فاجعل حنركككك ٔايًضا �  ٔايًضا �  ٔايًضا �  ٔايًضا � 

 وهو ٕالزام املرء نفسه ب وهو ٕالزام املرء نفسه ب وهو ٕالزام املرء نفسه ب وهو ٕالزام املرء نفسه بيشيشيشيشء ما، ٔاو طاعة � غء ما، ٔاو طاعة � غء ما، ٔاو طاعة � غء ما، ٔاو طاعة � غــــري واجبة، قال هللا ري واجبة، قال هللا ري واجبة، قال هللا ري واجبة، قال هللا ::::والنذروالنذروالنذروالنذر((((    ))))١٥١٥١٥١٥((((
َتِطرياً يُوفُ يُوفُ يُوفُ يُوفُ ﴿﴿﴿﴿    : : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل َتِطرياً ُه ُمسـْ َتِطرياً ُه ُمسـْ َتِطرياً ُه ُمسـْ ُه ُمسـْ !! نساننساننساننسان    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ وَن dِلنْذِر َوَخيَافُوَن يَْومًا َاكَن َرشوَن dِلنْذِر َوَخيَافُوَن يَْومًا َاكَن َرشوَن dِلنْذِر َوَخيَافُوَن يَْومًا َاكَن َرشوَن dِلنْذِر َوَخيَافُوَن يَْومًا َاكَن َرش!!

EE EE
        ....    ]]]]٧٧٧٧: : : : االاالاالاال

هو ما ينذره إالنسان فيجعهو ما ينذره إالنسان فيجعهو ما ينذره إالنسان فيجعهو ما ينذره إالنسان فيجع(((( عىل نفسه اÍي النذر هو النحل وجيع عىل نفسه اÍي النذر هو النحل وجيع عىل نفسه اÍي النذر هو النحل وجيع عىل نفسه اÍي النذر هو النحل وجيع((((    ::::    النذر لغةالنذر لغةالنذر لغةالنذر لغة
Oعىل نفسه واجبًا سواء من عبادة ٔاو صدقة ٔاو غري ذOعىل نفسه واجبًا سواء من عبادة ٔاو صدقة ٔاو غري ذOعىل نفسه واجبًا سواء من عبادة ٔاو صدقة ٔاو غري ذOعىل نفسه واجبًا سواء من عبادة ٔاو صدقة ٔاو غري ذ . . . .        

ول شيئًا غري الزم عليه يف ول شيئًا غري الزم عليه يف ول شيئًا غري الزم عليه يف ول شيئًا غري الزم عليه يف هو ٕالزام ملكف هو ٕالزام ملكف هو ٕالزام ملكف هو ٕالزام ملكف خمخمخمخمتار نفسه � تعاىل dلقتار نفسه � تعاىل dلقتار نفسه � تعاىل dلقتار نفسه � تعاىل dلق::::    اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا
ٔاصل الرشع، يعين ٔالزم نفسه هبذا غري موجود يف ٔاصل الرشع وٕاال لو اكن يف ٔاصل ٔاصل الرشع، يعين ٔالزم نفسه هبذا غري موجود يف ٔاصل الرشع وٕاال لو اكن يف ٔاصل ٔاصل الرشع، يعين ٔالزم نفسه هبذا غري موجود يف ٔاصل الرشع وٕاال لو اكن يف ٔاصل ٔاصل الرشع، يعين ٔالزم نفسه هبذا غري موجود يف ٔاصل الرشع وٕاال لو اكن يف ٔاصل 
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الرشع هو غري حمتاج يلزم نفسه، يبقى ٕالزام إالنسان dلقول نفسه dلقول عىل يشء الرشع هو غري حمتاج يلزم نفسه، يبقى ٕالزام إالنسان dلقول نفسه dلقول عىل يشء الرشع هو غري حمتاج يلزم نفسه، يبقى ٕالزام إالنسان dلقول نفسه dلقول عىل يشء الرشع هو غري حمتاج يلزم نفسه، يبقى ٕالزام إالنسان dلقول نفسه dلقول عىل يشء 
        ....غري الزم بأصل الرشع، طبعاغري الزم بأصل الرشع، طبعاغري الزم بأصل الرشع، طبعاغري الزم بأصل الرشع، طبعا

وجوب الوفاء مبا اكن وجوب الوفاء مبا اكن وجوب الوفاء مبا اكن وجوب الوفاء مبا اكن  ال خالف بني الفقهاء يف حصة النذر يف ا ال خالف بني الفقهاء يف حصة النذر يف ا ال خالف بني الفقهاء يف حصة النذر يف ا ال خالف بني الفقهاء يف حصة النذر يف امجلمجلمجلمجل¨ و ¨ و ¨ و ¨ و ::::مشروعيتهمشروعيتهمشروعيتهمشروعيته
: : : : ، وآية إالنسان، وآية إالنسان، وآية إالنسان، وآية إالنسان]]]]٢٢٢٢٩٩٩٩: : : : احلاحلاحلاحلجججج[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َولُْيوفُوا نُُذوَرمهُْ  َولُْيوفُوا نُُذوَرمهُْ  َولُْيوفُوا نُُذوَرمهُْ  َولُْيوفُوا نُُذوَرمهُْ  ﴿ ﴿ ﴿ ﴿::::،ا¼ليل من الكتاب،ا¼ليل من الكتاب،ا¼ليل من الكتاب،ا¼ليل من الكتابطاعة �طاعة �طاعة �طاعة �

تَِطرياً ﴿﴿﴿﴿     تَِطرياً ُه ُمسـْ تَِطرياً ُه ُمسـْ تَِطرياً ُه ُمسـْ ُه ُمسـْ !! نساننساننساننسان    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ يُوفُوَن dِلنْذِر َوَخيَافُوَن يَْومًا َاكَن َرشيُوفُوَن dِلنْذِر َوَخيَافُوَن يَْومًا َاكَن َرشيُوفُوَن dِلنْذِر َوَخيَافُوَن يَْومًا َاكَن َرشيُوفُوَن dِلنْذِر َوَخيَافُوَن يَْومًا َاكَن َرش!!
EE EE
ا¼ليل من ا¼ليل من ا¼ليل من ا¼ليل من         ]]]]٧٧٧٧: : : : االاالاالاال

من نذر من نذر من نذر من نذر ««««: : : : ����     ٔاهنا قالت قال رسول هللا ٔاهنا قالت قال رسول هللا ٔاهنا قالت قال رسول هللا ٔاهنا قالت قال رسول هللا- - - - رررريضيضيضيض هللا عهنا هللا عهنا هللا عهنا هللا عهنا---- وحديث عائشة  وحديث عائشة  وحديث عائشة  وحديث عائشة ::::السـنةالسـنةالسـنةالسـنة
        . . . . »»»»ٔان يطيع هللا فليطعهٔان يطيع هللا فليطعهٔان يطيع هللا فليطعهٔان يطيع هللا فليطعه

 حيث نق حيث نق حيث نق حيث نق(((( ابن رشد عىل لزوم النذر املطلق يف القرب وقال ابن  ابن رشد عىل لزوم النذر املطلق يف القرب وقال ابن  ابن رشد عىل لزوم النذر املطلق يف القرب وقال ابن  ابن رشد عىل لزوم النذر املطلق يف القرب وقال ابن ::::اإلمجاعاإلمجاعاإلمجاعاإلمجاعمن من من من 
        . . . . ))))ٔاأٔأامجمجمجمجع املسلمون عىل حصة النذر يف اع املسلمون عىل حصة النذر يف اع املسلمون عىل حصة النذر يف اع املسلمون عىل حصة النذر يف امجلمجلمجلمجل¨ ولزوم الوفاء به¨ ولزوم الوفاء به¨ ولزوم الوفاء به¨ ولزوم الوفاء به     ( ( ( (::::قدامةقدامةقدامةقدامة

 واختلف العلامء يف ذO، وهذا ليس  واختلف العلامء يف ذO، وهذا ليس  واختلف العلامء يف ذO، وهذا ليس  واختلف العلامء يف ذO، وهذا ليس  وفيه مكروه وفيه مكروه وفيه مكروه وفيه مكروهطبعا فيه نذر مندوب ٕاليهطبعا فيه نذر مندوب ٕاليهطبعا فيه نذر مندوب ٕاليهطبعا فيه نذر مندوب ٕاليه
        . . . . للموضوع نتلكم فيهللموضوع نتلكم فيهللموضوع نتلكم فيهللموضوع نتلكم فيهموضوعنا، ملا نأت موضوعنا، ملا نأت موضوعنا، ملا نأت موضوعنا، ملا نأت 

        ::::والعبادة حبسب ما تقوم به من األعضاء على ثالثة أقساموالعبادة حبسب ما تقوم به من األعضاء على ثالثة أقساموالعبادة حبسب ما تقوم به من األعضاء على ثالثة أقساموالعبادة حبسب ما تقوم به من األعضاء على ثالثة أقسام((((

ة واخلشـية والرهبة ة واخلشـية والرهبة ة واخلشـية والرهبة ة واخلشـية والرهبة ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول ة واخلوف والرجة واخلوف والرجة واخلوف والرجة واخلوف والرجــــاء وإال6باء وإال6باء وإال6باء وإال6بــــ  عبادات القلب، اك عبادات القلب، اك عبادات القلب، اك عبادات القلب، اكحملحملحملحملببببــــ
Oوحنو ذ Oوحنو ذ Oوحنو ذ Oوالتووالتووالتووالتولكلكلكلك وحنو ذ....        

تغفار وتالوة تغفار وتالوة تغفار وتالوة تغفار وتالوة ::::القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني  عبادات اللسان، اكمحلد والهتليل وال عبادات اللسان، اكمحلد والهتليل وال عبادات اللسان، اكمحلد والهتليل وال عبادات اللسان، اكمحلد والهتليل والتتتتسبيح وÆسسبيح وÆسسبيح وÆسسبيح وÆســــ
        ....ء وحنو ذOء وحنو ذOء وحنو ذOء وحنو ذOالقرآن وا¼عاالقرآن وا¼عاالقرآن وا¼عاالقرآن وا¼عا

والزاكة واحلـوالزاكة واحلـوالزاكة واحلـوالزاكة واحلـجججج والصدقة  والصدقة  والصدقة  والصدقة عبادات اجلوارح، اكلصالة والصيام عبادات اجلوارح، اكلصالة والصيام عبادات اجلوارح، اكلصالة والصيام عبادات اجلوارح، اكلصالة والصيام : : : : القسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالثالقسم الثالث
        . . . .  وذكر6 ٕان فيه عبادات مالية وذكر6 ٕان فيه عبادات مالية وذكر6 ٕان فيه عبادات مالية وذكر6 ٕان فيه عبادات مالية))))وحنو ذOوحنو ذOوحنو ذOوحنو ذOواجلهاد،واجلهاد،واجلهاد،واجلهاد،



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالث تفريغ الدرس الث

 

  


� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        ::::املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث

         جناب التوحيد جناب التوحيد جناب التوحيد جناب التوحيد����محاية املصطفى محاية املصطفى محاية املصطفى محاية املصطفى 

ة حمققة ة حمققة ة حمققة ة حمققة ����        لقد اكن النيبلقد اكن النيبلقد اكن النيبلقد اكن النيب((((  حريصا ٔاشد احلر حريصا ٔاشد احلر حريصا ٔاشد احلر حريصا ٔاشد احلرصصصص عىل ٔامته؛ لتكون عزيزة منيع عىل ٔامته؛ لتكون عزيزة منيع عىل ٔامته؛ لتكون عزيزة منيع عىل ٔامته؛ لتكون عزيزة منيعــــ

انبة لانبة لانبة لانبة للكلكلكلك الوسائل وأالسـباب املفضية ملا يضاده ويناقضه، قال  الوسائل وأالسـباب املفضية ملا يضاده ويناقضه، قال  الوسائل وأالسـباب املفضية ملا يضاده ويناقضه، قال  الوسائل وأالسـباب املفضية ملا يضاده ويناقضه، قال     جمجمجمجم����        لتوحيد هللالتوحيد هللالتوحيد هللالتوحيد هللا
ْ َحرِيْ َحرِيْ َحرِيْ َحرِيصٌصٌصٌٌص عَلَْي عَلَْي عَلَْي عَلَْيمكمكمكُمك ُ ُ ُ ﴿﴿﴿﴿    : : : : هللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىل مت!مت!مت!مت! ٌٌ عَلَْيِه َما َعنِ عَلَْيِه َما َعنِ عَلَْيِه َما َعنِ عَلَْيِه َما َعنِ ْ َعزِيٌزٌ ْ َعزِيزُ ْ َعزِيزُ نُفِسنُفِسنُفِسنُفِسمكمكمكُمكْ َعزِيزُ �� ْن ا�� ْن اِ ْن اِ ْن اِ ِّّ ٌٌ م م م ّمّ ْ َرُسوٌلٌ ْ َرُسولُ ْ َرُسولُ لَقَْد َجاَءلَقَْد َجاَءلَقَْد َجاَءلَقَْد َجاَءمكمكمكُمكْ َرُسولُ

ٌٌ رِحمي رِحمي رِحمي رِحميٌٌٌٌ     ِمِنَني َرُءوٌفٌ ِمِنَني َرُءوفْ ِمِنَني َرُءوفْ ي عن الرشي عن الرشي عن الرشي عن الرشكككك    ����        ، وقد أكرث، وقد أكرث، وقد أكرث، وقد أكرث    ]]]]١٢١٢١٢١٢٨٨٨٨        : : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ dِلُْمdِلُْمdِلُْمdِلُْمؤؤؤْؤِمِنَني َرُءوفْ  يف الهن يف الهن يف الهن يف الهنــــ
ذر ؤابدٔا ؤاعاد وخذر ؤابدٔا ؤاعاد وخذر ؤابدٔا ؤاعاد وخذر ؤابدٔا ؤاعاد وخصصصص ومع يف حامية احلنيفية السمحة م¨ ٕابراهمي اليت  ومع يف حامية احلنيفية السمحة م¨ ٕابراهمي اليت  ومع يف حامية احلنيفية السمحة م¨ ٕابراهمي اليت  ومع يف حامية احلنيفية السمحة م¨ ٕابراهمي اليت وحذر ؤانوحذر ؤانوحذر ؤانوحذر ؤان

د يشوهبا من أالقوال وأالعامل اليت يضمحل معها التوحيد ٔاو د يشوهبا من أالقوال وأالعامل اليت يضمحل معها التوحيد ٔاو د يشوهبا من أالقوال وأالعامل اليت يضمحل معها التوحيد ٔاو د يشوهبا من أالقوال وأالعامل اليت يضمحل معها التوحيد ٔاو  ا قا قا قا قــــ بُعث هبا من بُعث هبا من بُعث هبا من بُعث هبا من لكلكلكلك م م م مــــ

ذا كثري يف السـنة الثابتة عنهذا كثري يف السـنة الثابتة عنهذا كثري يف السـنة الثابتة عنهذا كثري يف السـنة الثابتة عنه  فأقام احل فأقام احل فأقام احل فأقام احلججججة، ؤازال الشـهبة، وقطع ة، ؤازال الشـهبة، وقطع ة، ؤازال الشـهبة، وقطع ة، ؤازال الشـهبة، وقطع ����        ينقينقينقينقصصصص، وه، وه، وه، وهــــ
ذرة، ؤاdن السبيلذرة، ؤاdن السبيلذرة، ؤاdن السبيلذرة، ؤاdن السبيل         ....))))املعاملعاملعاملعــــ

 محـى التوحيد  محـى التوحيد  محـى التوحيد  محـى التوحيد ����        ية عرض يتبني من خالW حامية املصطفـىية عرض يتبني من خالW حامية املصطفـىية عرض يتبني من خالW حامية املصطفـىية عرض يتبني من خالW حامية املصطفـىويف املطالب التال ويف املطالب التال ويف املطالب التال ويف املطالب التال 
        ....وسده وسده وسده وسده لكلكلكلك طريق يف طريق يف طريق يف طريق يفيضيضيضيض ٕاىل الرش ٕاىل الرش ٕاىل الرش ٕاىل الرشكككك والباطل والباطل والباطل والباطل

        ).).).).الرالرالرالرىقىقىقىق: : : : املطلب أالولاملطلب أالولاملطلب أالولاملطلب أالول

وٕاوٕاوٕاوٕاينينينين ٔارى ٔان ٔاذكر ل ٔارى ٔان ٔاذكر ل ٔارى ٔان ٔاذكر ل ٔارى ٔان ٔاذكر لمكمكمكمك أالسـ أالسـ أالسـ أالسـئئئئ¨ عـىل هـذا البـاب ونرجـع للـر¨ عـىل هـذا البـاب ونرجـع للـر¨ عـىل هـذا البـاب ونرجـع للـر¨ عـىل هـذا البـاب ونرجـع للـرىقىقىقىق املـرة القادمـة حـىت  املـرة القادمـة حـىت  املـرة القادمـة حـىت  املـرة القادمـة حـىت 
        . . . . نسـتفيض فهيانسـتفيض فهيانسـتفيض فهيانسـتفيض فهيا

        :::: أسئلة الدرس أسئلة الدرس أسئلة الدرس أسئلة الدرس

        من ٔاول من غري دين العرب؟من ٔاول من غري دين العرب؟من ٔاول من غري دين العرب؟من ٔاول من غري دين العرب؟: : : : ١١١١سسسس

        صنام اليت جلبت ٕاىل جزيرة العرب مع نبذة عهنا ومن هدصنام اليت جلبت ٕاىل جزيرة العرب مع نبذة عهنا ومن هدصنام اليت جلبت ٕاىل جزيرة العرب مع نبذة عهنا ومن هدصنام اليت جلبت ٕاىل جزيرة العرب مع نبذة عهنا ومن هد����ا؟ ا؟ ا؟ ا؟ ذكر بعض االٔ ذكر بعض االٔ ذكر بعض االٔ ذكر بعض االٔ أ أ أ أ : : : : ٢٢٢٢سسسس
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ٔاذكر ٔاقسام العبادة عىل أالعضاء مع ذكر بعض العبادات يف ٔاذكر ٔاقسام العبادة عىل أالعضاء مع ذكر بعض العبادات يف ٔاذكر ٔاقسام العبادة عىل أالعضاء مع ذكر بعض العبادات يف ٔاذكر ٔاقسام العبادة عىل أالعضاء مع ذكر بعض العبادات يف لكلكلكلك قسم وتلكـم  قسم وتلكـم  قسم وتلكـم  قسم وتلكـم : : : : ٣٣٣٣سسسس
        عن واحدة مهنا؟ عن واحدة مهنا؟ عن واحدة مهنا؟ عن واحدة مهنا؟ 

        ....ٔاقول قؤاقول قؤاقول قؤاقول قويليليليل هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا  هذا ؤاسـتغفر هللا يليليليل ول ول ول ولمكمكمكمك

ى ا¼رس الثالث ٔاختى ا¼رس الثالث ٔاختى ا¼رس الثالث ٔاختى ا¼رس الثالث ٔاختمكمكمكمك ٔام محمد الظن ٔام محمد الظن ٔام محمد الظن ٔام محمد الظن         .... انهت انهت انهت انهتــــ
    


